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Niezawodna jakość,  
doskonały wygląd. 
Hyundai i40.
Na pierwszy rzut oka widać, jak i40 emanuje zrównoważoną elegancją, którą podkreśla  
charakterystyczny heksagonalny grill, idealnie wkomponowany w płynne linie  
nadwozia. Biksenonowe reflektory przednie, diodowe lampy przeciwmgielne  
i wyraziście ukształtowany przedni zderzak, a także aluminiowe felgi podkreślają 
dynamiczną sylwetkę auta. Hyundai i40 jest dostępny jako sedan lub w wersji wagon.  
Przykuwające uwagę wzornictwo idzie w parze z przestronnym, komfortowym  
wnętrzem, wykończonym materiałami doskonałej jakości.
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Znakomite osiągi. 
Wygodna wszechstronność.
Wiemy, że wygląd to nie wszystko. Dlatego i40 oferuje wiele istotnych zmian  
funkcjonalnych i technologicznych, wśród których warto dostrzec 7-stopniową,  
dwusprzęgłową skrzynię biegów oraz zmodernizowane silniki spełniające wymagania 
normy Euro 6. Elegancka sylwetka i40 w wersji wagon kryje wyjątkowo obszerną przestrzeń 
ładunkową o pojemności 1719 litrów, a inteligentna klapa pozwala na otwieranie bagażnika 
bez użycia rąk. Obie wersje nadwozia mogą być wyposażone w panoramiczne okno dachowe 
oraz komfortowe, wentylowane fotele przednie.
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Niezależnie od tego, czy wybierzesz i40 w wersji sedan czy wagon,  
wysoka jakość wykonania i wykończenia wnętrza zapewni Ci jeszcze  
więcej satysfakcji podczas każdej podróży. Na zdjęciu model i40 
z oferowaną opcjonalnie skórzaną tapicerką w kolorze brązowym.
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Wzornictwo i rozwiązania  
technologiczne klasy premium.
 Jakość i40 uwidacznia się w każdym szczególe, wyglądzie i fakturze wszystkich jego  
elementów. Jej przejawem są też najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne,  
 w które możesz wyposażyć i40, co sprawi, że każda podróż będzie spokojna i bezpieczna. 

Oto zaledwie kilka przykładów przyjaznych użytkownikowi rozwiązań, które sprawią,  
 że podróż Twoim i40 będzie prawdziwą przyjemnością.

    

Inteligentny system wspomagania parkowania (SPAS). Zanim  
rozpoczniesz manewr parkowania równoległego, czujniki sprawdzą 
dostępną przestrzeń w wybranym miejscu, a następnie bezbłędnie 
ustawią w nim samochód. Ty kontrolujesz gaz i hamulec, resztę wykona 
za Ciebie system.

Układ nawigacji z obrazowaniem 3D. Układ nawigacji satelitarnej  
najnowszej generacji wyposażono w 7-calowy wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny z udoskonalonym sterowaniem dotykowym  
i trybem wyświetlania 3D oraz w cyfrowe radio oferujące  
najwyższą jakość dźwięku.

System wykrywania ograniczeń prędkości na drodze.  
Funkcja rozpoznająca ograniczenia prędkości monitoruje znaki  
drogowe i wyświetla aktualne limity prędkości na wysokiej jakości 
wyświetlaczu TFT.

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów. Dwusprzęgłowa, siedmiobiegowa 
przekładnia (DCT) znacząco poprawia osiągi oraz poziom zużycia 
paliwa. Dostępna z dynamicznym silnikiem Diesla o wysokiej  
mocy (141 KM).
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Jednoznacznie elegancki.  
Zdecydowanie praktyczny.
Dynamiczne linie Hyundaia i40 w wersji wagon kryją przestronny przedział pasażerski o jednej  
 z najbardziej przestronnych i regulowanych przestrzeni bagażowych w tej klasie pojazdów.  
Korzystaj ze wszystkich zalet oraz wysokiego poziomu komfortu oferowanego przez i40, także  
 z możliwości rozmieszczenia dużej lub niewielkiej ilości bagażu wedle własnych potrzeb.  
 Teraz możesz wygodniej korzystać z dostępnej przestrzeni dzięki systemowi szyn regulacyjnych 
oraz możliwości zamykania i otwierania pokrywy bagażnika bez użycia rąk.  

Regulowana przestrzeń bagażowa. Kanapa tylna jest składana  
w proporcji 60 do 40 za naciśnięciem jednego przycisku. Dzięki temu możesz 
podróżować z dużą ilością bagażu i jednym lub dwojgiem pasażerów z tyłu. 
Po złożeniu obu oparć, do Twojej dyspozycji jest aż 1719 litrów.

Przestrzeń ładunkowa ograniczana systemem szyn. W przestrzeni 
ładunkowej zmieścisz nawet 553 litry bagażu, który możesz ukryć pod 
zwijaną roletą. W trakcie jazdy system szyn zapobiega przemieszczaniu 
się ciężkich przedmiotów wewnątrz bagażnika.

Regulowane tylne oparcia. Dwustopniowa regulacja oparcia zapewnia 
pasażerom tylnej kanapy najwyższy komfort podczas długich podróży.
    

Obsługa pokrywy bagażnika bez użycia rąk. Inteligentna klapa 
bagażnika dostępna w wersji wagon wyposażona jest w czujnik 
rozpoznający kierowcę niosącego ze sobą kluczyk. Pokrywa bagażnika 
jest otwierana automatycznie, co umożliwia uzyskanie dostępu do 
przestrzeni ładunkowej bez wysiłku.



Wielki wybór, Twoja decyzja.
Wszyscy jesteśmy różni, mamy osobiste preferencje i priorytety. Dlatego i40 jest dostępny  
w wielu wersjach kolorystycznych nadwozia oraz trzech wariantach kolorystycznych wnętrza.  
Wszystko po to, aby nadać Twojemu pojazdowi osobisty charakter. Możesz wybierać spośród 
wielu elementów wyposażenia dodatkowego i akcesoriów. 

Najbliższy dealer Hyundai doradzi Ci i pomoże dokonać najlepszego wyboru.

Mineral Blue (VU2 – METALIK)

Chalk Beige (VY2 – METALIK)

Ocean View (W8U – METALIK)

Red Merlot (VR6 – PERŁOWY)
Tan Brown (YN7 – PERŁOWY)

Phantom Black (NKA – PERŁOWY)

Platinum Silver (T8T - METALIK)
Stone Grey (S6G – METALIK)

Pure White (PKW - SOLID)

Titanium Silver (T6S – METALIK)

White Crystal (PW6 – PERŁOWY) 
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Wykończenia wnętrza Felgi

Wymiary
jednostka: mm

Czarna tkanina

Beżowa skóra (naturalna + syntetyczna)

Brązowa skóra (naturalna + syntetyczna)

Czarna skóra (naturalna + syntetyczna)

1,579

1,
47

0

4,775 1,815

   2,770 1,0809251,579 1,585

1,815

1,585

4,745

   2,770 1,050925

1,
47

0

Felgi stalowe + kołpaki 16”           Felgi aluminiowe 17”                Felgi aluminiowe 16”               Felgi aluminiowe 18”



14



15

W Hyundaiu naszą inspiracją jest pasja tworzenia 
samochodów, które przekraczają Twoje oczekiwania. 
Kierujemy się tym, jakie samochody powinny być, 
a nie tym jakie są obecnie. Poszukujemy odpowiedzi, 
zanim pytania zostaną zadane. Nigdy nie przestajemy 
podążać za lepszymi rozwiązaniami, które pomogą Ci 
bardziej cieszyć się życiem. Taki właśnie jest Hyundai.

Co to oznacza dla Ciebie? Oznacza to, że Hyundai, którym 
jeździsz, został zaprojektowany, aby zaskoczyć Cię 
zaawansowaniem technologicznym oraz nowoczesną 
stylistyką. Aby dbać o bezpieczeństwo Twoje i Twoich blis-
kich. Aby dawać Ci pewność siebie i w jak najmniejszym 
stopniu wpływać na środowisko naturalne.
 
Wszystko jest efektem innowacyjnego sposobu 
myślenia, otwartego na nowe możliwości.



Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów 
technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów. Wzory kolorów wnętrz i nadwozia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych z powodu 
ograniczeń technologii druku. Wszelkie informacje podane w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje znajdujące się 
w niniejszym katalogu nie stanowią i nie będą stanowić części umowy nabycia samochodu zawartej między konsumentem a Autoryzowanym Dealerem 
Hyundai. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera 
świadectwo homologacji typu pojazdu. Samochody Hyundaia objęte są 5-letnią Gwarancją Bez Limitu Kilometrów. Podane w katalogu informacje na temat 
gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone 
w dokumencie gwarancyjnym. 

Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach 
ściśle określonych Dyrektywą Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych może 
się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, 
jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki 
Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.
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