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New Thinking. 
New Possibilities.
Vi på Hyundai har en passion: vi vill vi skapa bilar som överträffar dina förväntningar. Vi tittar inte 
på hur saker är, utan på hur de borde vara. Vi söker svaren innan frågorna ens har hunnit ställas. 
Vi letar hela tiden efter bättre lösningar så att du ska få ut mer av livet.
Din Hyundai är konstruerad för att inspirera. För att smickra. För att skydda. Dig, din familj och 
dina passagerare och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Resultatet av nya tankebanor i 
en värld full av möjligheter.
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Ditt liv. Din stad. Din bil.
Nya Hyundai i10 är en smart citybil på en ny nivå. Det syns direkt att det är en bil som är formgiven,  
konstruerad och byggd i Europa. Med egenskaper och utrustning som man vanligtvis förknippar med  
betydligt större och dyrare bilar.
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Ett utropstecken i stan
Nya Hyundai i10 har en dynamisk framtoning som är ett resultat av de perfekt avvägda proportionerna. Den 
är bredare och lägre än de flesta andra bilar i sin klass och har en sportig profil med rena, karakteristiska 
linjer från vår designfilosofi ”Fluidic Sculpture”. Nya i10 har vad som krävs för att dra blickarna till sig.
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Byt upp dig
Oavsett hur långt du ska åka kommer du att uppskatta detaljkänslan i nya Hyundai i10. 
Hög kvalitet rakt igenom - kvalitet som inte bara syns men som också märks.  
De eleganta LCD-skärmarna är lätta att avläsa både i dagsljus och mörker, och alla  
kontroller - inklusive rattkontrollerna - är smart placerade för enkel användning.
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Skäm bort dig
Vi funderade över varför citybilar har så få finesser och kom fram till att det inte finns några goda 
skäl. Så till nya i10 kan du få nyckellöst låssystem med knappstart, automatisk klimatanläggning, 
eluppvärmd ratt och mycket, mycket mer. Sen är den även rymlig och lika bekväm och säker som 
många större bilar.

Automatisk klimatanläggning. Ställ in temperaturen så sköter  
systemet resten.

Farthållare med fartbegränsare. Farthållare med fartbegränsare. 
Avkopplande när du ska köra långt.

USB- och AUX-anslutning. Koppla in din iPod eller MP3-spelare och 
lyssna på vilken musik du vill.

Volymkontroller. Volymkontroller. Justera volymen och byt enkelt kanal 
eller låt.

Bluetooth. Fjärrkontroll för mobiltelefonen i ratten. Enklare och 
säkrare. Du kan också lyssna på din favoritmusik trådlöst via blue-
toothfunktionen.

Sätesvärmare. De eluppvärmda framsätena har värmereglage  
med tre temperaturlägen.

Uppvärmd ratt. När du ska i väg en kall vintermorgon.



10

Allt på plats
Ingen annan bil i klassen har lika mycket förvaringsutrymme som Hyundai i10. Det är den enda bilen 
i sin klass som rymmer en enlitersflaska i framdörrens sidofack. Hela interiören har utformats för 
att vara så användarvänlig som möjligt, med lättillgänglig förvaring precis där du behöver den.

Handskfacket är praktiskt upplyst (Premium). Det mittersta förvaringsfacket med uppfällbart lock (Premium) är 
bekvämt placerat precis framför växelspaken.

Framdörrarnas sidofack har utformats för att rymma enlitersflaskor. Två mugghållare mellan framsätena. En av dem är tillräckligt stor för 
att rymma en enlitersflaska.
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Lika fantastisk som du
Det är inte bara kupéutrymmet som är rymligast i klassen, även bagageutrymmet ligger i topp.  
Lastkapaciteten är 252 liter med alla säten uppfällda. Med nedfällda baksäten ryms hela 1046 liter. 
Så det finns gott om plats för allt du kan behöva ha med dig.

Baksätena kan fällas ned separat (60/40). Bekvämt och flexibelt.

När du öppnar bagageluckan lyfts insynsskyddet upp och ur vägen vid 
i- och urlastning.

252 liter praktiskt utrymme bakom baksätena.

Med alla baksäten nedfällda rymmer lastutrymmet klassvinnande  
1046 liter.
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Bäst i stan
Nya i10 är som gjord för stan.
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Gör stan säker
Det är viktigt för oss att du känner dig riktigt säker i din i10. Bilen är byggd kring en rejäl  
säkerhetscell i höghållfast stål och är utrustad med sex krockkuddar som skyddar samtliga 
passagerare. Elektronisk stabilitetskontroll (ESC + VSM), låsningsfria bromsar (ABS) och  
övervakningssystem för däckens lufttryck (TPMS) gör att du slipper problem när du är ute  
och kör. Ett hjälpsystem för start i backe (HAC - endast Premium) förhindrar att bilen rullar 
bakåt i branta uppförsbackar. Hyundai i10 har bältespåminnare för alla säten, och frontpartiet 
har utformats för att minimera risken för fotgängarskador. Resultatet är en mycket hög  
säkerhetsnivå för en så pass liten bil.

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC). Sensorer känner av hastighet 
och styrning och avpassar, via styrnings- och stabilitetskontrollen 
(VSM), bromskraften på varje enskilt hjul för att förhindra okontrollerad 
sladdning i extrema körsituationer. ESC och servostyrning (MDPS) ser 
till att stabiliteten bibehålls i tvära svängar, vid plötsliga filbyten och på 
ojämnt underlag.

Backstartassistans (HAC). Aldrig förr har det varit så lätt att starta i 
backe. Backstartassistansen håller ett lätt tryck på bromsarna så att 
bilen inte rullar bakåt vid start.

Sex krockkuddar. Två främre krockkuddar, två sidokrockkuddar och 
två gardinkrockkuddar skyddar alla i bilen.

Justerbara säkerhetsbälten för komforthöjande säkerhet (Premium).
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En njutning att köra
Vi tycker att varje Hyundai, oavsett storlek, ska ge föraren en njutbar och bekväm körupplevelse. 
Det gäller för alla resor, hur långa de än är. Därför känns nya Hyundai i10 som en stor bil. Vi har 
utvecklat en smart hjulupphängning för framaxeln som ger ökad precision och respons i styrningen. 
Bakaxeln är konstruerad för en komfortabel och pålitlig körning. Våra motorer och växellådor har 
utvecklats i Europa för att ge dig bra prestanda, låg förbrukning och låga utsläpp. Du kan välja mel-
lan manuell växellåda med fem växlar och en automatisk växellåda med fyra växlar.

Hyundai i10 fås med två olika bensinmotorer:  
1.0 MPI med 66 hk (48,5 kW), 1.2 MPI med 87 hk (64 kW). Båda är utrustade med ett avancerat  
system för kontinuerligt variabel ventilstyrning (CVVT) och underhållsfri kamkedja.

Växellådor. Välj mellan en 5-växlad manuell växellåda eller en 4-växlad 
automatlåda. Oavsett vilken växellåda du väljer sitter växelspaken högt 
och bekvämt placerad i mittkonsolen.
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Du bestämmer
Nya generationen Hyundai i10 finns i tre versioner: Select, Comfort och Premium.

Valet är ditt
Med valbara detaljer som till exempel fälgdesign skapar du enkelt din alldeles 
egen Hyundai i10. 

14” designade hjulsidor med 
fem dubbelekrar

14” designade lättmetallfälgar  
med åtta ekrar

15” designade lättmetallfälgar  
med fyra dubbelekrar
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Som hemma - överallt
En europeisk känsla.
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Vi är med dig hela vägen
När du sätter dig i din nya Hyundai i10 och kör i väg är det början på en lång och trevlig bekantskap. 
Vi har tagit fram en rad olika program för att se till att vänskapen håller i sig nu och i framtiden.

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka

Vår femåriga nybilsgaranti är beviset på att  
vi litar på våra produkter. Du får fem års  
bekymmersfritt bilägande. Med helt fri  
körsträcka!

Min Hyundai

Som Hyundaiägare får du tillgång till våra kund-
sidor. Här hittar du unika specialerbjudanden och 
de senaste nyheterna om Hyundai. Här får du 
även en säker plats där du kan spara alla viktiga 
uppgifter om din bil. Allt detta gör det enkelt och 
trevligt att äga och köra en Hyundai.

Finansiering

Vi hjälper dig med finansieringen av din nya 
Hyundai. Fråga din återförsäljare och välj det  
upplägg som passar dig bäst.

12 års rostskyddsgaranti

Utöver 5 års nybilsgaranti ger vi också 12 års 
garanti mot genomrostning. 

Hyundai originaltillbehör

Ingenting passar bättre till din nya Hyundai än 
originaltillbehör från Hyundai. De har formgivits 
och konstruerats enligt fabrikens krav och upp-
fyller samma stränga tillverkningsstandard som 
gäller för alla Hyundai-produkter. Därför kan vi 
även erbjuda 5 års garanti på alla originaltillbehör.

Hyundai originaldelar

Våra originaldelar tillverkas enligt exakt samma 
standarder som den ursprungliga utrustningen 
och omfattas av samma generösa garantier.
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Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker 
på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg. Hyundais mål är att skapa nya 
värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den för åldrade bilden av en bil 
som bara ett transportmedel. Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det 
handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan. 

Hyundai är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all 
fram  tid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns redan i många av de nya mo-
dellerna vi presenterar - och fler kommer.

Uppgifter aktuella vid tryck i maj 2015 och avser bilar med modellårsbeteckning 2014. 
Rätt till ändringar och utförande och specifikationer förbehålles.

Hyundai Bilar AB
Box 7087, 192 07 Sollentuna, Sverige
Tel 020-677 677  ●  www.hyundai.se
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