
Nový i10 N Line



N Line –
Výrazný postoj 
so športovým
dizajnom.
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Dynamiku nového modelu i10 si všimnete hneď na prvý pohľad. Medzi dizajnové vylepšenia exteriéru patria špeciálna mriežka 

znak, že táto verzia hrá na športovú notu.
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Posuňte sa na úplne novú 
úroveň športu.

prešívaním.
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Technické údaje

Celková šírka 1 680
Rozchod kolies vpredu 1 467

Jednotka: mm

Rozchod kolies vzadu 1 478

Celková dĺžka 3 675
Rázvor 2 425

Celková výška

1 483

KAROSÉRIA
Karoséria 5-dverová, 5-miestna
ROZMERY
Celková dĺžka (mm) 3 670
Celková šírka (mm) 1 680
Celková výška (mm) 1 480
Rázvor (mm) 2 425
Rozchod vpredu (mm) R14 / R15 / R16 1 479 / 1 467 / 1 467
Rozchod vzadu (mm) 1 490 / 1 478 / 1 478
Polomer otáčania (m) 5,0
Minimálna svetlá výška podvozku (mm) 149
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214 252 / 1 050
HMOTNOSTI 1.0 T-GDi MT
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg) 1 024 - 1 045
Celková hmotnosť (kg) 1 470
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) -
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) -
Maximálne zaťaženie strechy (kg) 60
MOTOR 1.0 T-GDi
Typ zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm3) 998
Druh paliva BA 95 B
Počet valcov 3
Kompresný pomer 10,5:1
Max.výkon (kW/k/ot/min) 74 / 100 / 4 500
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min) 172 / 1 500
Príprava zmesi priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l) 36
PREVODOVKA
Typ 5-stupňová manuálna
VÝKONY 5 MT
Max. rýchlosť (km/h) 185
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 10,5
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)
Cyklus - nízky 6,8
 - stredný 5,2
 - vysoký 4,6
 - veľmi vysoký 5,8
 - kombinovaný 5,4
CO  (g/km)
Kombinovaný cyklus 123
RIADENIE
Typ hrebeňové s posilňovačom
NÁPRAVA
Predná McPherson so stabilizátorom
Zadná spriahnutá so skrutnou priečkou
BRZDY
Predné kotúčové s vnútorným chladením
Zadné (v závislosti na výbave) bubnové / kotúčové
PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík 175/65R14 , 185/55R15, 195/45R16
OSTATNÉ
Počet náprav / poháňaných 2 / 1 - predná

Záruka: 
5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:
15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek 
záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov sa vzťahuje iba na automobily
Hyundai predané autorizovaným predajcom Hyundai konečnému zákazníkovi, ako je to stanovené
v podmienkach záručnej knižky.

Všetky informácie uvedené v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia. Farby v katalógu sa môžu líšiť od skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazené
produkty zodpovedajú ponuke a vybaveniu pre európsky trh. Vozidlá v tomto katalógu môžu byť
vybavené prvkami vybavenia na želanie za príplatok a v katalógu nemusia byť uvedené všetky modelové
verzie. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť technické špecifikácie a rozsah vybavenia bez
predchádzajúceho upozornenia. Prosím, informujte sa u vášho predajcu Hyundai na presné podrobnosti.

Hyundai Motor Czech, s. r. o.,
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
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