
Hyundai i10



Dejte o sobě 
vědět. 

Život nás učí, že i malé věci mohou být velké. Příkladem je Hyundai i10. S tímto šikovným 
přítelem můžete realizovat své velké ambice. Jeho svěží a expresivní design umocní Váš 
vytříbený styl a s výjimečným výběrem nejmodernějších technologií získáte  
i značnou flexibilitu pro uskutečnění Vašich plánů.
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Nastupte si  
a zažijte  
velká překvapení.
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Prostor a preciznost.

V elegantním interiéru s vytříbeným a moderním vzhledem Vás přivítají precizní tvary, svěží 
povrchové úpravy a nejaktuálnější multimediální technologie. Interiéru modelu i10 vládnou 
měkké povrchy a ostré linie inspirované výrazným technickým stylem grafických prvků spor-
tovního vybavení.
Svěží atmosféru uvnitř vozu vytváří nový, přitažlivý, prostorově ztvárněný voštinový motiv  
na přístrojové desce a výplních dveří. Kruhové výdechy ventilační soustavy vizuálně propojují 
přístrojovou desku a výplně dveří, čímž umocňují pocit širokého a prostorného interiéru.
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Ovládejte svůj vůz z chytrého telefonu. Systém Bluelink Connected Car Services přináší do modelu i10 
výjimečnou konektivitu využívající připojení k internetu včetně široké škály služeb pro ještě příjemnější 
a radostnější cestování: například funkce Vyhledat vůz, Dálkové zamknutí a odemknutí dveří a Odeslání 
cílového místa do vozu.

Služby v oblasti konektivity.
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Buďte ve spojení prostřednictvím systému Bluelink®.

Užívejte si dokonalé konektivity uvnitř vozu i s aplikací v chytrém telefonu.

Kromě mnoha pokročilých funkcí, které můžete ovládat pomocí aplikace Bluelink, je součástí 
navigačního systému také pětileté předplatné služeb Hyundai LIVE Services zdarma. Díky tomu můžete 
maximálně využívat služby systému síťově propojeného automobilu. Například dopravní zpravodajství 
v reálném čase Vám umožní zvolit nejrychlejší trasy v závislosti na aktuálním stavu dopravy. Ušetříte čas 
a do cíle dojedete v potřebnou dobu.

1. Odeslání cílového místa do vozu
Jednoduše si nastoupíte a stisknete 
tlačítko Go. Je-li Váš vůz i10 vybaven 
navigačním systémem, můžete pomocí 
aplikace Bluelink vyhledávat cíle i mimo 
vůz. Bluelink se pak spojí s navigačním 
systémem a nahraje do něj trasu, aby 
byl připraven na cestu, jakmile budete 
chtít vyjet.

2. Vyhledání vozu  
Zapomněli jste, kde jste zaparkovali? 
Žádné obavy! Stačí si otevřít aplikaci 
Bluelink a mapa Vás tam dovede.

3. Dálkové zamknutí a odemknutí dveří
Zapomínáte zamykat svůj vůz? S tím si 
již nedělejte starosti, Váš i10 na to vždy 
upozorní zasláním zprávy na mobilní 
telefon. Zadáte-li na telefonu Váš PIN, 
můžete svůj vůz i10 zamknout nebo 
odemknout pomocí tlačítka v aplikaci 
Bluelink.

4. Diagnostika na dálku
Pro Vaši jistotu a klid lze na dálku 
spustit diagnostiku vozu přímo 
z aplikace Bluelink. Výsledná zpráva 
obsahuje mimo jiné informace o stavu 
airbagů, brzdového systému apod.

5. Aktuální ceny paliva
Vyhledejte si čerpací stanici 
s výhodnými cenami, kdykoli budete 
potřebovat doplnit palivo. Tato služba 
Vám poskytne přehled o průběžně 
aktualizovaných cenách a také 
informace o poloze čerpacích stanic, 
jejich otvíracích dobách 
i akceptovaných platebních metodách.

6. Parkování
Hledání parkovacího místa může být 
rychlejší, efektivnější a bez stresu. 
S informacemi o parkování si snadno 
vyhledáte a porovnáte různé možnosti 
parkování v garážích, na parkovištích  
i na ulicích.
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Nabíjení Vašeho chytrého telefonu může být velmi snadné. Přihrádka pro bezdrátové nabíjení  
je umístěna v praktické poloze na středové konzole. Díky ní můžete snadno nabíjet chytrý telefon 
kompatibilní se standardem Qi bez použití kabelů. Vůz je vybaven také vstupy USB.

Apple CarPlay™ je registrovanou obchodní známkou společnosti Apple Inc. Android Auto™  
je registrovanou obchodní známkou společnosti Google Inc.

Hyundai i10 Vám nabízí nejrozsáhlejší konektivitu ve své třídě. Nový 8" dotykový displej zobrazuje funkce 
Vašeho chytrého telefonu díky systémům Apple CarPlay™ a Android Auto™. Na vozy vybavené navigačním 
systémem je také poskytnuto pětileté předplatné služeb Hyundai LIVE Services zdarma.

Užívejte si špičkovou konektivitu. 
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Šikovné praktické detaily.

Úložné prostory

Hyundai i10 je připraven na Váš aktivní život mnoha praktickými a užitečnými odkládacími  
prostory. Od otevřené poličky nad schránkou před sedadlem spolujezdce až po velké přihrádky  
ve dveřích.

Praktický zavazadlový prostor 

Zavazadlový prostor patří s objemem 252 litrů mezi největší v tomto segmentu a kromě toho je také velmi 
variabilní. Dvouúrovňová podlaha ve spodní poloze maximalizuje prostor, zatímco v horní úrovni vytváří 
rovnou ložnou plochu pro dlouhé předměty, pokud sklopíte opěradla zadních sedadel. Ta jsou dělená 
a snadno se sklopí jednou rukou, čímž rychle vytvoříte prostor pro náklad o objemu 1 050 litrů.
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Perfektní  
pro městský provoz.

Ulice ve městech bývají často přeplněné. Při projíždění úzkými křižovatkami a zajíždění na těsná parkovací 
místa budete milovat snadnou ovladatelnost tohoto šikovného městského vozu. S délkou pouhých 
3,67 metru a šířkou 1,68 metru i10 kombinuje kompaktní exteriér s prostorným interiérem. Vozidlo Vám 
poskytne nejen velkorysý zavazadlový prostor, ale také variabilitu pro život ve velkém stylu, ať parkujete 
na podélné místo na přeplněném parkovišti nebo nakládáte zavazadla pro víkendová dobrodružství.
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Zadní kamera 

I couvání může být velmi snadné. Obraz ze zadní kamery Vám poskytne dokonalý přehled  
o situaci za vozem, jakmile zařadíte zpětný chod.
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Radost z výkonu. 

V závislosti na Vašich preferencích si můžete vybírat ze dvou zážehových motorů s vícebodovým 
vstřikováním paliva. Tříválec 1,0 litru poskytuje nejvyšší výkon 49 kW a maximální točivý moment  
96 Nm, zatímco čtyřválec 1,2 litru nabízí 62 kW a 118 Nm. Oba motory lze kombinovat se dvěma 
různými převodovkami.
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Převodovky.

Automatizovaná převodovka

Pětistupňová automatizovaná převodovka kombinuje snadné a komfortní řazení známé z vozidel 
s automatickými převodovkami s vyšší hospodárností díky nižší hmotnosti a menším třecím ztrátám 
v porovnání s tradičními automatickými převodovkami.

Manuální převodovka

Vyspělá konstrukce pětistupňové manuální převodovky zaručuje rychlé, precizní a plynulé manuální 
řazení.
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Systém rekuperace kinetické energie

Zpětně získaná energie zvyšuje hospodárnost. Hyundai i10 je vybaven inteligentním systémem reku-
perace kinetické energie ERS (Energy Regeneration System), který při zpomalování získává 
kinetickou energii a později ji využívá k podpoře pohonu Vašeho vozu. Jakmile uvolníte pedál plynu 

a brzdíte motorem, začne systém přeměňovat kinetickou energii na elektrickou, kterou ukládá do 
akumulátoru. ERS při zrychlování používá tuto elektrickou energii k napájení elektrického systému 
vozidla, čímž snižuje zatížení spalovacího motoru a zvyšuje jeho hospodárnost.
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Více bezpečí  
pro klidnou jízdu. 

Hyundai i10 nabízí jeden z nejrozsáhlejších souborů technologií aktivní 
bezpečnosti v této třídě, který zahrnuje nejmodernější asistenční systémy Hyundai 
Smart Sense, jež Vám poskytnou ještě vyšší bezpečnost a pocit jistoty. Standardní 
výbava obsahuje také funkci E-call. Tato funkce automaticky přivolá záchranné 
složky, pokud se stanete účastníky dopravní nehody, při níž se aktivují airbagy. 
Můžete také stisknout tlačítko SOS, které Vás spojí s nepřetržitou asistenční 
službou pro nouzové situace.
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Sledování únavy řidiče (DAW) 
Průběžně monitoruje a analyzuje řidičovy reakce. Když systém rozpozná určitou  
míru únavy nebo nesoustředěnost, upozorní řidiče zvukovou výstrahou a na displeji 
přístrojového panelu se zobrazí zpráva informující řidiče, že by měl zvážit  
přestávku.

Rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost  (ISLW)
Rozpoznává dopravní značky omezující rychlost jízdy a aktuální rychlostní  
limit zobrazuje v reálném čase na displeji navigačního systému  
a panelu přístrojů.

Asistent pro vedení vozu v jízdním pruhu (LKA) 
Tento systém využívá přední kamery pro monitorování vodorovného dopravního 
značení. V případě nechtěného opuštění jízdního pruhu způsobeného 
nepozorností systém upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem  
a sám nasměruje vozidlo zpět do středu jízdního pruhu.

Autonomní nouzové brzdění (FCA)   
FCA sleduje situaci před vozem multifunkční kamerou, aby Vás upozornil  
na nebezpečí kolize. Pokud detekuje náhlé brzdění vpředu jedoucího vozidla, 
automaticky aktivuje brzdy. Systém zahrnuje i rozpoznávání chodců. 

Automatické přepínání dálkových světel (HBA)  
Detekuje vozidla blížící se v protisměru a zároveň vozidla jedoucí ve stejném 
směru před Vámi a podle potřeby přepíná dálková světla na potkávací.  
V případě, že systém nedetekuje žádné vozidlo, automaticky přepne  
na dálková.

Upozornění na rozjezd vozidla vpředu (LVDA) 
Tato funkce je užitečná zejména ve městě. Upozorní řidiče na rozjezd  
vozidla vpředu. Využití najde zejména v kolonách nebo při čekání  
na semaforech.
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Barevná provedení karosérie.

Polar White – k dispozici je i kombinace s černou 
střechou.

Phantom Black Pearl

Mangrove Green Pearl – k dispozici je 
i kombinace s černou střechou.

Aurora Gray Pearl

Dragon Red Pearl – k dispozici je i kombinace  
s černou střechou.

Sleek Silver Metallic– k dispozici je i kombinace  
s černou střechou.

Elemental Brass Metallic

Intense Blue Pearl – k dispozici je i kombinace  
s černou střechou.

Aqua Turquoise Metallic – k dispozici je 
i kombinace s černou střechou.
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KolaProvedení interiéru.

Barva palubní desky Čalounění sedadel

Shale Grey

Obsidian Black

Shale Grey (výbava Style)

White Metallic (výbava Style)White Metallic

Obsidian Black (výbavy Smart a Style bez paketu Premium)

Obsidian Black (výbavy Start a Comfort)

15" kola z lehké slitiny

16" kola z lehké slitiny
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Kola Technické údajeRozměry

1)  Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá  
k oteplování Země. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly zjištěny podle testovací procedury WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC a splňují předepsaný způsob měření (nařízení EC 715/2007  
v aktuálním znění 2017/1347). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.  

2)  Všechny výše uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) 
a splňují předepsanou evropskou směrnicí EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Na rozdíl od metodiky NEDC 
neprobíhá měření v uzavřené zkušebně, ale poskytuje realističtější hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních 
podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu 
paliva a vyprodukované emise. Z tohoto důvodu se údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely 
srovnání jednotlivých typů vozidel.    

*   Platí pro provedení bez rezervního kola. S rezervním kolem jsou hodnoty o 24 l nižší.

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 12 let na prorezivění karoserie

Celková šířka  1 680 mm
Rozchod kol 1 467 mm

Rozchod kol 1 478 mm

Celková šířka 3 670 mm
Rozvor 2 425 mm

Celková výška 1 480 mm

KAROSÉRIE
Typ 5dveřová, 5místná

MOTOR 1,0i 1,2i
Typ zážehový DOHC D-CVVT 12 V zážehový DOHC D-CVVT 16 V
Zdvihový objem motoru (cm3) 998 1 197
Druh paliva 95 NAT 95 NAT
Počet válců 3 4
Kompresní poměr 11,0:1 11,0:1
Maximální výkon (kW/k/ot./min.) 49,3 / 67 / 5 500 61,8 / 84 / 6 000
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.) 96,2 / 3 750 117,8 / 4 200
Příprava směsi  vícebodové vstřikování
Objem palivové nádrže (l) 36
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Typ převodovky manuální automatizovaná manuální automatizovaná
Počet převodových stupňů 5 5 5 5
DYNAMIKA
Maximální rychlost (km/h) 156 156 171 171
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 14,6 17,3 12,6 15,8
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)1) NEDC 2.0

Cyklus  
- městský  (ISG) 5,2–5,3 5,0–5,3 5,8–6,0 5,3–5,5
- mimoměstský (ISG) 3,7–4,1 4,1–4,5 3,9–4,3 4,0–4,5
- kombinovaný (ISG) 4,2–4,5 4,4–4,8 4,6–4,9 4,5–4,8

Emise CO2 (g/km)1)  
- městský cyklus 118–121 114–121 132–137 122–125
- mimoměstský cyklus 85–94 93–102 89–99 92–103
- kombinovaný cyklus 97–104 101–109 105–113 103–111

SPOTŘEBA PALIVA (l/100km) A EMISE CO2 – WLTP2)

Fáze 

- nízká rychlost 6,9–7,2 8,0–8,3 7,7–8,0 9,2–9,5
- sřední rychlost 5,1–5,4 5,7–5,9 5,8–6,0 6,5–6,6
- vysoká rychlost 4,9–5,1 5,4–5,6 5,2–5,4 5,8–6,0
- extra vysoká rychlost 6,1–6,3 6,8–7,0 6,3–6,5 6,9–7,2
- kombinovaná rychlost 5,4–5,9 6,3–6,5 6,0–6,3 6,8–7,0

Emise CO2 (g/km) 

- nízká rychlost 156–163 181–188 175–182 210–216
- střední rychlost 117–123 129–135 131–135 147–150
- vysoká rychlost 110–115 122–127 119–123 131–135
- extra vysoká rychlost 139–144 155–159 142–147 158–163
- kombinovaná rychlost 128–133 143–148 137–142 154–159

HMOTNOSTI
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg) 996–1 068 999–1 070 1 007–1 082 1 010–1 081
Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 1 410 1 410 1 430 1 430
Hmotnost brzděného i nebrzděného přívěsu (kg) 0
Nosnost střechy (kg) 60
ROZMĚRY
Celková délka (mm) 3 670
Celková šířka (mm) 1 680
Celková výška (mm) 1 480
Rozvor (mm) 2 425
Rozchod vpředu (mm) pneu 174/65 R14 / 195/45 R16 1 479 / 1 467
Rozchod vzadu (mm) 174/65 R14 / 195/45 R16 1 490 / 1 478
Poloměr otáčení (m) 5,0
Minimální světlá výška (mm) 149
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla /VDA / * 252 / 1 050
PODVOZEK
Přední náprava typu MacPherson s příčným stabilizátorem
Zadní náprava kliková náprava s vlečenými rameny a zkrutnou příčkou
Přední / zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové (kotoučové pro výbavu Smart a vyšší)
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HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5 
www.hyundai.cz

H07ND222

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility 
mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince 
a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými 
změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů 
na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází 
k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na 
naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový 
slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, 
která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

●  Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení 
dováženému do ČR.

●  Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karosérie a čalounění 
interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.

●  Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
●  Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

Razítko prodejce


