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Wielkie, małe 
auto.
i10 wykracza poza oczekiwania 
względem samochodów w swojej klasie. 
Jest solidny, przestronny, wyjątkowo 
przyjemny w prowadzeniu. Dodatkowo 
posiada bogate wyposażenie, w tym 
najnowsze funkcje łączności. 
To dowód na to, że nie trzeba być 
dużym, aby być wielkim.
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Śmiały i pewny siebie.
Odświeżony kształt i10 nadaje mu większej pewności siebie i sportowego charakteru. 
Całkiem nowy kaskadowy grill oraz wyraziste światła do jazdy dziennej LED zwracają 
uwagę na przedni zderzak. Całkiem nowe tylne lampy oraz kontrastujący element tylnego 
zderzaka dopełniają zdecydowanego wizerunku samochodu. Nowy Hyundai i10 przyciąga 
wszystkie spojrzenia.

Światła do jazdy dziennej LED. Zupełnie nowe, okrągłe 
światła do jazdy dziennej LED to prawdziwie sportowy 
akcent na przodzie i10.

Nowe koła. To tylko jeden z wielu dostępnych wzorów 
kół w nowym Hyundaiu i10. 14-calowe felgi aluminiowe 
nadają mu sportowego i zdecydowanego wyrazu.

Kaskadowy grill. Wyrazisty kształt zupełnie nowego kaskadowego grilla dodatkowo podkreśla 
zdecydowany charakter i10.
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Wspaniały początek kolejnej podróży.
Dzięki i10 pozostaniesz w nieustającej łączności ze światem,  
co zdecydowanie przewyższa oczekiwania względem samochodów
tej klasy. Nowy, 7-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości  
zapewnia wygodny dostęp do wszystkich funkcji nowego systemu 
nawigacji i usług Live Services.
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W stałej łączności.
Zaawansowane funkcje łączności to tylko przykład wyposażenia, które sprawia, że i10 wyprzedza  
swoich konkurentów. Dzięki nowemu systemowi nawigacji z usługą LIVE Services masz dostęp  
do niezbędnych informacji – aktualne natężenie ruchu, radary drogowe, warunki pogodowe  
oraz inne czynniki ważne dla kierowcy.

System audio z funkcją DAB. Nowy system audio łączy w sobie najnowocześniejsze rozwiązania,  
a wszystko po to, by uzyskać najwyższą jakość dźwięku radia cyfrowego (DAB).

Nawigacja z systemem LIVE Services. Wyznaczona droga jest korygowana w zależności od informacji 
o bieżącym natężeniu ruchu, radarach drogowych, warunków pogodowych czy innych czynników 
ważnych dla kierowcy.
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Sprawia,  
że ożywają ulice.
Udoskonalone silniki oraz skrzynie biegów zapewniają osiągi, o których marzysz. 
Dodatkowo wiąże się to z mniejszym zużyciem paliwa i niższą emisją spalin. 
Możesz wybrać spośród trzech jednostek napędowych: 3-cylindrowy silnik benzynowy 1.0 
o mocy 66 KM, 4-cylindrowy silnik 1.25 o mocy 87 KM lub wersja 1.0 LPG o mocy 67 KM. 
Silniki idealnie współgrają z 5–biegową skrzynią manualną lub 4-biegowym automatem. 
Dodatkowo wyżej umiejscowiony drążek zmiany biegów jest wygodny i łatwy w obsłudze.

5-biegowa manualna skrzynia biegów. Precyzyjna 
przekładnia gwarantuje dodatkową przyjemność 
z jazdy, szczególnie podczas jazdy poza terenem 
zabudowanym. 

4-biegowa automatyczna skrzynia biegów. Płynnie 
przełączający się automat pomaga pozbyć się stresu 
związanego z jazdą zakorkowanymi ulicami miasta. 
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Dokładnie tyle miejsca, 
ile potrzebujesz.
To zadziwiające, jak bardzo przestronny jest i10. Jego bagażnik jest jednym z najbardziej 
pojemnych w tym segmencie, a wnętrze wygodnie pomieści aż 5 osób. Funkcje takie jak 
podgrzewane koło kierownicy, automatyczna klimatyzacja, podgrzewane przednie fotele 
oraz wiele praktycznych schowków sprawiają, że i10 to jeden z najlepiej wyposażonych 
samochodów w swojej klasie.

Przycisk Start/Stop. Wystarczy, że wsiądziesz do  
samochodu z inteligentnym kluczykiem w kieszeni czy  
w torebce, a przycisk Start/Stop zostanie odblokowany.

Elektryczne tylne szyby. Funkcja rzadko spotykana  
w samochodach tej klasy - tylne okna można otwierać 
za pomocą przycisków umieszczonych w drzwiach 
pasażerów.

Pojemny bagażnik. i10 gwarantuje jednocześnie wiodącą w klasie przestrzeń dla pasażerów oraz jeden z najbardziej  
pojemnych bagażników. Pojemność bagażnika ma 252 l, ale składając tylne fotele można ją zwiększyć aż do 1 046 l!
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System ostrzegania przed zderzeniem czołowym (FCWS). 
Ostrzega o potencjalnej kolizji z pojazdem jadącym z przodu 
na podstawie sygnałów otrzymanych z przedniej kamery.

System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu 
(LDWS). Dźwiękowo i wizualnie ostrzega kierowcę, jeśli 
pojazd niekontrolowanie zmienia pas ruchu przy prędkości 
powyżej 60 km/h. 

Miasto staje się bezpieczne.
Każda Twoja podróż, nieważne czy długa czy krótka, stanie się bezpieczniejsza za sprawą 
zaawansowanych technologii: system ostrzegania przed zderzeniem czołowym (FCWS), 
system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS), inteligentny tempomat 
z ograniczeniem prędkości, system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), dynamiczne 
światło STOP (ESS), system stabilizacji toru jazdy (ESP) oraz system pokonywania wzniesień (HAC).
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Skumulowana 
wielkość.
Ze swoim odważnym miejskim wyglądem 
i nieprzeciętną łącznością, najnowszy 
Hyundai i10 udowadnia, że wielkie rozwiązania 
nie potrzebują dużych przestrzeni.
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Wybór należy do Ciebie.
Dobierz kolor, koła i wykończenie wnętrza aby Twój nowy Hyundai i10 był idealny.

Polar White (PSW – bez dopłaty)

Star Dust (V3G - Metaliczny)

Sleek Silver (RYS - Metaliczny)

Phantom Black (X5B - Perłowy)

Morning Blue (X3U – bez dopłaty)

Aqua Sparkling (W3U - Metaliczny)

Passion Red (X2R - Perłowy)Mandarin Orange (T5A - Perłowy)Cashmere Brown (X9N - Metaliczny)
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Wykończenie wnętrza

Felgi

Wymiary

2385 mm
    3665 mm

15
0

0
 m

m

1660 mm

14“ 10-ramienny
kołpak (metaliczny szary)

14“ 8-ramienna
aluminiowa obręcz (metaliczny szary)

15“ 8-ramienna 
aluminiowa obręcz (metaliczny szary)

Pomarańczowy (MOR)Czerwony (MRE) Niebieski (MBX) Beżowy (YBE) Czarny (TMT)




