
Nέο
Hyundai i10 



Τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από σήμερα.

Μεγαλύτερη, ασφαλέστερη, ομορφότερη 
και τεχνολογικά πιο προηγμένη από ποτέ, 
η ολοκαίνουρια τρίτη γενιά Hyundai i10 είναι εδώ.

Go Big!
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Μια νέα κατηγορία.

Ολικά ανασχεδιασμένο, τo πολυβραβευμένο i10 ήρθε για να θέσει νέα δεδομένα  
στην κατηγορία του. 

Η νεανική και ταυτόχρονα πρακτική σχεδίασή του είναι εμπνευσμένη από τα  
φυσικά μυϊκά σχήματα και τις έντονες γραμμώσεις που ξεπροβάλλουν από τη στολή 
ενός αθλητή.  
Χάρη στο 4 εκ. μεγαλύτερο μεταξόνιο, ο ήδη κορυφαίος χώρος επιβατών διευρύνεται  
δραστικά, προσφέροντας εξαιρετική ευστάθεια και ποιότητα κύλισης ανώτερης  
κατηγορίας. Μακρύτερο και πλατύτερο συνολικά, το νέο Hyundai i10 χαμηλώνει την 
οροφή του, αποκτώντας έναν εντυπωσιακό σπορ και αεροδυναμικό χαρακτήρα.
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Ετοιμαστείτε 
για μια μεγάλη  
έκπληξη.
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Γεωμετρική 
ακρίβεια  
& ευρυχωρία.

Στο φιλόξενο περιβάλλον της νέας καμπίνας, τα γεωμετρικά μοτίβα,  
τα ανανεωμένα υλικά και η εργονομική ενσωμάτωση της τελευταίας 
λέξης της τεχνολογίας πολυμέσων, συμβάλλουν σε μία κομψή και 
μοντέρνα εμφάνιση. Εμπνευσμένες από τα τεχνικά μοτίβα που υπάρχουν 
στον αθλητικό εξοπλισμό, οι απαλές επιφάνειες και οι καθαρές γραμμές 
έχουν κυρίαρχο ρόλο στο εσωτερικό του νέου i10. Το εντυπωσιακό 3D 
κυψελοειδές μοτίβο Distinctive που καλύπτει το ταμπλό και τα πάνελ 
θυρών προσδίδει σπορ ύφος σε όλο το cockpit. Ταυτόχρονα, οι 
στρογγυλοί αεραγωγοί επεκτείνουν οπτικά το ταμπλό μέχρι τις 
επενδύσεις των θυρών, ενισχύοντας την αίσθηση πλάτους και 
ευρυχωρίας.
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Η τέλεια επιλογή  
για σπουδαίες στιγμές 
χωρίς περιορισμούς.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, ο συνωστισμός στους δρόμους είναι συνηθισμένος. 
Όταν χρειαστεί να περάσετε από στενές διασταυρώσεις ή να στριμωχτείτε σε 
περιορισμένους χώρους στάθμευσης, θα λατρέψετε την απίστευτη ευελιξία αυτού 
του έξυπνου αυτοκινήτου πόλης. Με εξωτερικό μήκος μόλις 3,67m και ανώτερης 
κατηγορίας χώρους για επιβάτες και αποσκευές, το νέο i10 συνδυάζει μικρές 
εξωτερικές διαστάσεις με τεράστια ευρυχωρία εσωτερικού και ευελιξία, για να 
απολαμβάνετε κάθε στιγμή στο έπακρο.
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Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία σε χώρους επιβατών σχετικά με το μέγεθός του, 
αυτό το μικρό θαύμα ευρυχωρίας προσαρμόζεται σε όλες τις ανάγκες και 
απαιτήσεις της ζωής στην πόλη. Έχοντας μεγαλύτερο μεταξόνιο από τον 
προκάτοχό του, το νέο i10 διατίθεται με τέσσερα ή πέντε καθίσματα, προσφέροντας 
άφθονους χώρους τόσο για τους εμπρός όσο και για τους πίσω επιβάτες.

Τέσσερα ή πέντε 
καθίσματα; 
Η επιλογή δική σας.
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Έξυπνες λεπτομέρειες 
για μεγαλύτερη άνεση.

Άφθονοι αποθηκευτικοί χώροι

Από τον ανοιχτό χώρο πάνω από το ντουλαπάκι μέχρι και 
τις μεγάλες θήκες στις πόρτες, το νέο i10 διαθέτει άφθονες 
πρακτικές και έξυπνες λύσεις αποθήκευσης που χωράνε 
όλη την καθημερινότητά σας.

Ευπροσάρμοστος χώρος φόρτωσης 

Με χωρητικότητα 252 λίτρων, ο χώρος αποσκευών είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους στην κατηγορία και εξαιρετικά ευπροσάρμοστος.  
Το δάπεδο μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: στην κάτω θέση 
μεγιστοποιεί τον διαθέσιμο χώρο, ενώ στην πάνω θέση δημιουργεί  
τόσο έναν κρυφό αποθηκευτικό χώρο, όσο και μια επίπεδη επιφάνεια 
φόρτωσης για τη μεταφορά φορτίων μεγάλου μήκους. Αναδιπλώνοντας 
με το ένα χέρι τα διαιρούμενα πίσω καθίσματα, έχετε στη διάθεσή σας 
1050 λίτρα.

Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές 

Οι ελιγμοί με όπισθεν έγιναν ευκολότεροι, αφού η κάμερα οπισθοπορίας  
σάς προσφέρει απρόσκοπτη ορατότητα κάθε φορά. Οι δυναμικές γραμμές 
καθοδήγησης κατά την όπισθεν προβάλλουν την πραγματική θέση στην οποία  
θα βρεθεί το i10 όταν στρίβει το τιμόνι, εξασφαλίζοντας ακριβείς χειρισμούς.



Περισσότερη δύναμη, 
μεγαλύτερη ελευθερία.
Η νέα γενιά Hyundai i10 είναι εξοπλισμένη με κινητήρες κορυφαίας αξιοπιστίας,  
εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, με καδένα μετάδοσης χρονισμού και με εργοστασιακή  
εγγύηση 5 ετών ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Χάρη στις τεχνολογίες 
Hyundai SmartStream™, το νέο Hyundai i10 επιτυγχάνει μεγαλύτερη οικονομία  
καυσίμου και μείωση εκπομπών ρύπων -περίπου κατά 15% εξοπλισμένο  
με μηχανικό κιβώτιο- και πάνω από 20% εξοπλισμένο με το νέο 5-τάχυτο κιβώτιο 
αυτόματης εναλλαγής ταχυτήτων.  
Και τα δύο κιβώτια διατίθενται τόσο με τον σπιρτόζικο 3-κύλινδρο κινητήρα 1.0lt  
67 ίππων, όσο και με τον ισχυρό 4-κύλινδρο κινητήρα 1.2lt 84 ίππων.  
Η απόλαυση και η οικονομία ανεβαίνουν κατηγορία.
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Τεχνολογία κίνησης.

Μηχανικό κιβώτιο

Το 5-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο λειτουργεί απόλυτα ομαλά, 
προσφέροντας γρήγορες και ακριβείς αλλαγές σχέσεων.

Αυτοματοποιημένο Μηχανικό Κιβώτιο (ΑΜΤ)

Το 5-τάχυτο, αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο (AMT) συνδυάζει την 
άνεση ενός αυτόματου κιβωτίου με την οικονομία καυσίμου ενός 
χειροκίνητου. Παράλληλα προσφέρει μικρότερο βάρος και μειωμένες 
τριβές συγκριτικά με ένα παραδοσιακό αυτόματο κιβώτιο.

Σύστημα Ανάκτησης Ενέργειας (Energy Regeneration System)

Περισσότερη ενέργεια για μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου.  
Το νέο Hyundai i10 εφοδιάζεται με ένα νέο, ευφυές Σύστημα Ανάκτησης 
Ενέργειας (ERS), που συλλέγει την κινητική ενέργεια η οποία δημιουργείται 
από την εμπρόσθια κίνηση και την ανατροφοδοτεί στο αυτοκίνητό σας.  
 

Όταν αφήνετε το γκάζι και το αυτοκίνητο ρολάρει, το σύστημα μετατρέπει 
την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική και την αποθηκεύει στη μπαταρία. 
Κατά την επιτάχυνση, το ERS χρησιμοποιεί αυτή την ενέργεια για να 
τροφοδοτήσει τα ηλεκτρικά συστήματα του αυτοκινήτου. Έτσι ο κινητήρας 
αξιοποιεί αποτελεσματικότερα το καύσιμο προς όφελος της απόδοσης. 

Ταχύτητα

Ροή Ενέργειας

Αποφόρτιση Επαναφόρτιση

Ακινησία ΑκινησίαΕπιτάχυνση Πορεία Επιβράδυνση



Ασφαλέστερο από ποτέ, τόσο στην πολυσύχναστη πόλη όσο και στις μακρινότερες αποδράσεις,  
το νέο Hyundai i10 φέρει από τη βασική του έκδοση το πλέον προηγμένο πακέτο τεχνολογιών  
ενεργητικής ασφάλειας, SmartSense™ S-10 με μία δέσμη 10 εξελιγμένων τεχνολογιών. 

Υπεροχή στην ασφάλεια
με το Hyundai SmartSense™ S-10 

20 21

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας
Lane Keeping Assist (LKA) 
Το Lane Keeping Assist (LKA) χρησιμοποιεί την εμπρός 
κάμερα για να παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις του 
δρόμου. Σε περίπτωση τυχαίας απομάκρυνσης του 
οχήματος από τη λωρίδα του, προειδοποιεί τον οδηγό 
και μπορεί να εφαρμόσει διορθωτικούς χειρισμούς 
διεύθυνσης για να το επαναφέρει.

Σύστημα Αποφυγής Εμπρόσθιας Σύγκρουσης
Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)   
Παρακολουθώντας τον δρόμο μπροστά με την κάμερα 
πολλαπλών λειτουργιών, το FCA σάς προειδοποιεί και 
στη συνέχεια φρενάρει αυτόματα όταν ανιχνεύσει 
ξαφνικό φρενάρισμα από το προπορευόμενο 
αυτοκίνητο. Το σύστημα περιλαμβάνει ανίχνευση πεζών.

Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φωτών
High Beam Assist (HBA) 
Λιγότερο στρες, μέγιστη ορατότητα. Το HBA ανιχνεύει 
αντίθετα ερχόμενα αλλά και προπορευόμενα οχήματα 
και αλλάζει τη σκάλα φώτων από μεγάλη σε μεσαία κατά 
περίπτωση.



Η τεχνολογία  
στην υπηρεσία  
της ασφάλειας  
και της ξεγνοιασιάς.
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Εφοδιασμένο με το σύστημα E-call, το νέο Hyundai i10  
είναι το πρώτο μοντέλο της κατηγορίας που προσφέρει  
τη δυνατότητα κλήσης του πανευρωπαϊκού αριθμού  
έκτακτης ανάγκης 112, χωρίς να έχετε τηλέφωνο μαζί σας,  
όποτε βρεθείτε σε μία απρόβλεπτη περίσταση.
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Βρείτε τον αγαπημένο σας συνδυασμό.
Επιλέξτε ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς εσωτερικού και δημιουργήστε το περιβάλλον που σας εκφράζει.

* Εκδόσεις Fresh, Style, Premium
** Εκδόσεις Distinctive (U2U, YP5, UB2, U3H)
*** Εκδόσεις Distinctive (V3G, A7G, RYS, WR7, R3W, X5B, TTR, PSW)

Συνδυασμοί εσωτερικών

Aqua Turquoise (U3H)   • Phantom Black (X5B)   •Star Dust (V3G) / Aurora Grey (A7G)   •

Brass (R3W)   ••Polar White (PSW)*   ••

Tomato Red (TTR)*   • *Μη μεταλλικά χρώματα

• Δυνατότητα συνδυασμού με κόκκινη οροφή (TTR)

• Δυνατότητα συνδυασμού με μαύρη οροφή (Χ5Β)

Champion Blue (U2U) / Intense Blue (YP5)   •

Dragon Red (WR7)   •

Slate Blue (UB2)   • Sleek Silver (RYS)   •

Οδηγός χρωμάτων
Εξωτερικά χρώματα

Ενδεικτικές προαιρετικές διχρωμίες μαύρης και κόκκινης οροφήςShale Grey YPK**

Brass Metal PRG***

Obsidian Black NNB*

Aqua Turquoise (U3H) με μαύρη οροφή (Χ5Β) Polar White (PSW) με κόκκινη οροφή (TTR) Star Dust (V3G) με κόκκινη οροφή (TTR)



Ζάντες

Διαστάσεις

Χαρακτηριστικά
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Ζάντες Αλουμινίου 16" Ζάντες Αλουμινίου 15" Ζάντες 14" 

Κινητήρες 1.0 lt ΜΤ 1.0 lt  ΑΜΤ 1.2 lt ΜΤ  1.2 lt ΑΜΤ
Τύπος Καυσίμου Βενζίνη Βενζίνη Βενζίνη Βενζίνη
Κυβισμός (κ.ε.) 998 998 1197 1197

Τύπος & σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων Μηχανικό 5 σχέσεων Αυτοματοποιημένο μηχανικό 
κιβώτιο 5 σχέσεων Μηχανικό 5 σχέσεων Αυτοματοποιημένο μηχανικό 

κιβώτιο 5 σχέσεων 
Μετάδοση κίνησης Εμπρός Εμπρός Εμπρός Εμπρός
Ισχύς σε ίππους (hp/rpm) 67 / 5.500 67 / 5.500 84 / 6.000 84 / 6.000
Μέγιστη ροπή (Kgf.m/rpm) 9,8 / 3.750 9,8 / 3.750 12 / 4.200 12 / 4.200
Διάμετρος x Διαδρομή 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0 71,0 x 75,6 71,0 x 75,6
Σχέση συμπίεσης 11 11 11 11
Αριθμός κυλίνδρων 3 3 4 4
Αριθμός βαλβίδων 12 12 16 16
Χρονισμός DOHC, Dual-CVVT DOHC, Dual-CVVT DOHC, Dual-CVVT DOHC, Dual-CVVT
Μετάδοση χρονισμού με καδένα με καδένα με καδένα με καδένα

Ανάρτηση - πέδηση
Εμπρός ανάρτηση Γόνατα McPherson με αμορτισέρ αερίου
Πίσω ανάρτηση Ημιάκαμπτος άξονας με αμορτισέρ αερίου
Εμπρός σύστημα πέδησης Αεριζόμενοι Δίσκοι (Διαμέτρου 252 mm)
Πίσω σύστημα πέδησης Δίσκοι (Διαμέτρου 234 mm, εκδ. Premium, Distinctive), Ταμπούρα (εκδ. Fresh / Style)

Βάρος  - Χωρητικότητες  (λίτρα)
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο) 935-1.002
Ωφέλιμο φορτίο σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο) 348-415
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε κιλά 1.350
Χώρος αποσκευών σε λίτρα (μέθοδος VDA) με πίσω θέσεις κανονικές 252 lt
Χώρος αποσκευών σε λίτρα (μέθοδος VDA) με πίσω θέσεις αναδιπλωμένες 1.050 lt
Χωρητικότητα καυσίμου 36 lt

Σύστημα διεύθυνσης
Στροφές τιμονιού 2,64 2,64 2,64 2,64
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m) 5,0 5,0 5,0 5,0

Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) 156 156 171 171
0-100 km/h (sec) 15,0 17,3 12,6 15,8
60-100 km/h (sec) με 4η 15,9 9,7 14,0 9,0
Απόσταση φρεναρίσματος ακινητοποίησης 100-0 km/h (m) 40,3

Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές NEDC 2.0
Μικτός κύκλος NEDC 2.0 4.5 4.5 4.7 4.7
Εκπομπές CO2 (g/km) NEDC 2.0 100-108 101-109 105-113 103-111

Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές  WLTP
Κατανάλωση καυσίμου Low Phase 6,2-6,5 6,4-6,8 6,2-6,6 6,7-7,3
Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase 4,6-5,1 4,8-5,3 4,8-5,3 5,1-5,6
Κατανάλωση καυσίμου High Phase 4,3-4,7 4,5-5,1 4,5-5,0 4,7-5,2
Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase 5,4-6,2 5,7-6,7 5,5-6,5 5,6-6,6
Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος 5,0-5,5 5,2-5,9 5,1-5,8 5,4-6,1
Εκπομπές CO2 (g/km) WLTP 114-126 119-134 117-132 122-138

Powered by Hyundai SmartStream™

1,467mm
1,680mm

1,478mm2,425mm
3,670mm

1,480mm



Hyundai Ελλάς ΑΒΕΕ
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
+30 210 5507000 | www.hyundai.gr
      Hyundai Greece

Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου Hyundai

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσωρινές, μπορούν να αλλάξουν 
χωρίς προειδοποίηση και προορίζονται μόνο ως προκαταρκτική ενημέρωση. Πιθανές διαφοροποιήσεις 
στην αναπαράσταση των χρωμάτων του οχήματος οφείλονται στους περιορισμούς της τεχνολογίας 
εκτύπωσης. Τα προϊόντα που εμφανίζονται αντιστοιχούν στη γκάμα εξοπλισμού για τις ευρωπαϊκές 
αγορές. Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να είναι εξοπλισμένα με πρόσθετο
εξοπλισμό με επιπλέον κόστος. Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές 
προδιαγραφές και το περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση.
Η 5ετής Εργοστασιακή Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει μόνο για αυτοκίνητα 
Hyundai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, 
όπως ορίζεται στους όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούμε να συμβουλευθείτε έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.i10 2020-03 FULL


