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Nytänkande.
Nya möjligheter.
På Hyundai är vår passion att bygga bilar som överträffar dina förväntningar. Vi engagerar oss i hur 
saker borde vara, inte hur de är. Vi söker svaren innan vi ställer frågorna. Vi slutar aldrig leta efter bättre 
lösningar som gör att du får mer ut av livet. Det är bara så vi är.

Vad betyder det här för dig? Det betyder att just din Hyundai kommer att överraska dig med den inbyggda 
kvaliteten. Den kommer att välkomna dig med en ren, flytande design. Den kommer att skydda dig, din familj 
och dina passagerare med den höga säkerhetsnivån. Den kommer att värna om miljön du lever i. Allt är en 
följd av ett nytänkande som öppnar upp en värld av nya möjligheter.



Ugitia sectur accaerio.
You’re looking at the city car that brings new levels of style and sophistication to the city streets. The new Hyundai i10. One look 
is enough to tell you that this car has been designed and engineered in Europe. It’s also built in Europe, and is available with fea-
tures and equipment that you’d normally associate only with larger

Snygg på utsidan och rymlig på  
insidan. Förfinad in i minsta detalj.
Innanför den omsorgsfullt skulpterade exteriören finner du ett överraskande rymligt passagerarutrymme med imponerande  
proportioner och en nivå på finesserna som gör att i20 höjer normen för alla bilar i klassen.







Gör ett starkt intryck.
Formgiven och utvecklad i Europa - nya generationen i20 drar verkligen blickarna till sig. Den senaste tolkningen av Hyundais 
designfilosofi Fluidic Sculpture 2.0 förstärks av dynamiskt bakåtsvepta strålkastare och noggrant utformade karosslinjer. Unikt för 
klassen är möjligheten att välja till ett panoramasoltak som gör att interiören flödar av ljus.



Tänk stort och koppla av.
Generösa utrymmen är inte en lyx, de är ett måste. Fem vuxna får bekvämt plats i den rymliga kupén tack vare det 
klassledande benutrymmet. Känslan av rymd framhävs av den färganpassade instrumentpanelen som harmonierar med 
dörrpaneler och sätesklädsel. Fyra olika färgkombinationer till interiören finns att välja mellan. Här visas Cappuccino. 
Luta dig tillbaka, koppla av och njut av upplevelsen.







Högklassig formgivning  
omdefinierad.
Instrumentpanelens design i nya i20 är så mycket mer än smakfull och välutrustad. Den är också extremt ändamålsenlig och 
användarvänlig. Våra experter på ergonomi har höjt kraven när det gäller optimal placering av instrument och kontroller. Alla 
är perfekt placerade för enkel och intuitiv användning. Instrumenten med vita siffror mot svart bakgrund är optimalt balanse-
rade för både dag- och nattkörning. De smala A-stolparna i höghållfasthetsstål förstärker känslan av rymd och bidrar till ökat 
siktfält.



Finesser på en högre nivå. Panoramasoltak och läderklädda stolar.



Kvalitet du både kan se och känna.
Hela interiören är fulländad in i minsta detalj med utvalda material som imponerar med perfekt pass-
form och hög kvalitet. Denna miljö i kombination med olika utrustningsnivåer gör i20 unik i klassen. 
Höjdpunkterna omfattar läderklädsel, dockningsstation för en smartphone ovanpå instrumentbrädan, 
eluppvärmd ratt samt ett 7-tums navigationssystem med integrerad backkamera.

Navigationssystem. Användarvänligt navigationssystem med en  
imponerande 7-tumsskärm som är integrerad i instrumentpanelen.

Ljudsystem. RDS-radio med CD-/MP3-spelare, Bluetooth och 1GB 
lagringskapacitet. Ljudsystemet kan styras med kontroller på ratten. 
Varumärket Bluetooth ägs av Bluetooth SIG Inc.

Eluppvärmd ratt. En välsignelse när du ger dig iväg kalla vintermorgnar.

AUX- och USB-portar. Enkel anslutning av din smartphone eller MP3-
spelare. Det är bara att koppla in och spela.

Automatisk klimatanläggning. Ställ in temperaturen och systemet 
sköter resten. Det finns till och med en automatisk funktion som tar 
bort imma från vindrutan vid behov.

Filhållningsassistans. Omedelbar varning med såväl symbol som ljud 
vid oavsiktlig avvikelse från körfältet.

Start/stoppknapp. Med tändningsnyckeln i fickan eller väskan startar 
du motorn med ett enkelt knapptryck.





Varje dag är annorlunda,  
men din i20 är alltid redo!
Vad än dagen har i beredskap, så är nya i20 kapabel att hjälpa dig på vägen. Det klassledande lastutrymmet 
på 326 liter kan utökas till 1 042 liter genom att de bakre sätena fälls ned. Lastgolvet längst bak kan höjas 
eller sänkas efter behov och flera förvaringsutrymmen är bekvämt placerade runt om i kupén.

Mugghållare. Bekvämt placerade mellan framstolarna.

Delade och fällbara baksäten. Baksätena är delade 60/40 och  
kan fällas ned för att bilda ett plant lastutrymme med många 
användnings områden.

Anpassningsbart lastgolv. Lastgolvet kan, beroende på utrustningsnivå, 
justeras i två olika höjder för att antingen bilda ett plant lastutrymme 
när baksätena är nedfällda eller bilda ett djupare lastgolv vid behov.

Dryckeshållare i dörrarna. Förvaringsfacken i framdörrarna rymmer 
1,5-litersflaskor och facken i bakdörrarna rymmer 1-litersflaskor.

Med baksätena nedfällda och lastgolvet i  
sitt övre läge bildas ett plant lastutrymme.





Inbyggd säkerhet  
är nyckeln till körglädje. 
Sinnesro gör varje resa till en säkrare upplevelse. Nya generationen i20 går till och med längre för att hålla dig borta från problem.



Kurvljusen lyser upp vägen i den riktning som bilen svänger.



Säkerheten kommer alltid först.
Vi engagerar oss helhjärtat i att bygga in fler säkerhetsfunktioner i våra bilar. Bland annat använder vi höghållfasthetsstål på många ställen i chassikonstruktion 
och kaross. Förutom regnsensor och automatiskt halvljus så erbjuder nya i20 även finesser som kurvljus, filhållningsassistans och däcktrycksövervakning.

Däcktrycksövervakning. Systemet känner av och varnar om trycket 
sjunker i något av däcken.

Filhållningsassistans. Om du tenderar att korsa en körfältsmarkering 
utan blinkers så varnar systemet, först med en symbol i instrument-
klustret och sedan med en ljudsignal. Ingår i ComfortPlus-paketet.

Backstartassistans. Vid start i uppförsbacke förhindrar systemet att 
bilen rullar bakåt.

Justerbara bilbälten. De övre bältesinfästningarna fram är justerbara i 
höjdled för ökad säkerhet och bättre komfort. Ingår i Premium-paketet.

Sex krockkuddar. Skyddar runtom med två krockkuddar fram, två 
sidokrockkuddar och två krockgardiner.

Elektroniskt antisladdsystem. Arbetar tillsammans med en integrerad 
styrnings- och stabilitetskontroll för att behålla väggreppet speciellt på 
halt underlag.





Frigör kraften ute på gatorna.
Vi har lagt mycket uppmärksamhet på prestanda och ekonomi när det gäller de olika motorerna i nya 
i20. Alla uppfyller Euro 6-normen och har kalibrerats för att motsvara kraven från europeiska bilförare.  
Tre fyrcylindriga bensinmotorer finns att välja mellan. En 1,2-liters på 75 hk (55 kW), en 1,2-liters på 84 hk 
(62 kW) och en 1,4-liters på 100 hk (74 kW). Motorerna är byggda helt i aluminium med dubbla överliggande 
kamaxlar, kamkedja och kontinuerligt variabel ventilstyrning.

Nya i20 finns även med dieselmotor. En 1,1-liters på 75 hk (55kW). En mycket bränslesnål motor med en 
förbrukning på endast 0,36 l/milen. Dieselversionen finns i kombination med en sexväxlad manuell växellåda.

Växellådor. En sexväxlad manuell låda är standard till alla motorer 
utom 1,2 litersmotorn som är kopplad till en femväxlad manuell låda. 
En fyrstegad automatisk växellåda finns som tillval till bensinmotorn 
på 1,4 liter.

BlueDrive. AutoStop (ISG), Alternator Managment System (AMS) och  
däck med lågt rullmotstånd kompletteras av vårt energiåter vinnings-
system (ERS), som innebär att motorns bromskraft omvandlar den ki-
netiska energin till elektricitet som lagras i batteriet. På så sätt minskar 
både bränsleförbrukning och avgasutsläpp.



Det finns en i20  
som väntar på bara dig.
Det finns mer än bara en version av nya i20. Välj mellan flera olika färger, inredningar och utrustnings nivåer 
för att skapa den perfekta bilen just för dig.



3-dörrarsmodellen av i20 marknadsförs inte i Sverige.





Höj standarden med  
i20 Select och Comfort.
Standardutrustningen inkluderar sådana komfortdetaljer som fjärrmanövrerat centrallås och stöldlarm, 
elektriska fönsterhissar fram, elektriskt juster bara och uppvärmda ytterbackspeglar, justerbart förarsäte 
i höjdled och ratt som är eluppvärmd, läderklädd och ställbar i höjd och avstånd. Komplettera med Comfort-
paket så ingår även luftkonditionering och radio med både AUX- och USB-port.

Elmanövrerade och eluppvärmda ytterbackspeglar. Med kontrollerna 
på dörrpanelen kan ytterbackspeglarna justeras och värmas upp.

Justerbart förarsäte. Optimera komforten med ett förarsäte som kan 
ställas in även i höjdled.

Ställbar ratt. Ratten är teleskopiskt ställbar och kan också justeras 
i höjdled.

Fjärrmanövrerade dörrlås. Dörrar och baklucka kan låsas och låsas 
upp med knapparna på nyckeln.



Bilden visar även utrustning som inte ingår i ComfortPlus-paketet.



Ytterligare ett steg uppåt  
med i20 ComfortPlus.
Ett steg upp från i20 Comfort är i20 ComfortPlus. Med standardutrustning som rattknappar för ljud-
systemet, CD-spelare med Bluetooth och 1GB lagring lever i20 ComfortPlus verkligen upp till sitt namn. 
I nivån ComfortPlus finns även filhållnings assistans, parkerings sensorer, dimljus fram och farthållare 
med fartbegränsare som bidrar till en både säker och stressfri körning som är mer än bara komfortabel.

Se produktfaktafoldern för en fullständig sammanställning av tillgängliga exteriöra och interiöra färg-
kombinationer.

Filhållningsassistans. Om du avviker från körfältet utan blinkers så 
tänds först en symbol i instrumentklustret och sedan låter en ljudsignal.

Parkeringssensorer. De bakre parkeringssensorerna gör det lättare att 
parkera i trånga utrymmen.

Elektriska fönsterhissar fram och bak. Rutan i förardörren har 
komfortöppning/-stängning med ett enkelt knapptryck.

Dimljus fram. Dimljusen hjälper till att lysa upp vägen vid dimma  
och regn.



i20 PremiumPlus kännetecknas av det stora panoramasoltaket, de mörktonade rutorna och 
uttrycksfulla LED-lampor bak.



Två sätt att skämma bort dig själv
i20 Premium och i20 PremiumPlus.
Våra två mest exklusiva versioner gör i20 ännu mer lockande. Förutom all utrustning som följer med i20 ComfortPlus så har vi lagt till snygga 16-tums aluminiumfälgar, 
automatiskt avbländande innerbackspegel och elektriskt infällbara ytterbackspeglar. De verkliga höjdpunkterna är projektorstrålkastare, LED varselljus och statiska 
kurvljus. Inuti kupén möts du av en praktisk mittkonsol med armstöd, automatisk klimatanläggning och Hyundais automatiska defog-system. Regnsensor och auto-
matisk växling mellan varselljus och halvljus ingår också i dessa utrustningsnivåer.

Se produktfaktafoldern för en fullständig sammanställning av tillgängliga utrustningsnivåer samt exteriöra och interiöra färgkombinationer.

Automatisk klimatanläggning. Ställ in temperaturen och klimatanlägg-
ningen sköter resten. Det automatiska defog-systemet håller vindrutan 
fri från imma.

Mittkonsol med armstöd. Under det vadderade armstödet finns ett 
extra förvaringsutrymme.

Elektriskt infällbara ytterbackspeglar. En funktion som är användbar 
vid parkering i trånga utrymmen.

Högeffektiva projektorstrålkastare, LED-varselljus och  
statiska kurvljus.

Start/Stoppknapp. Starta motorn utan nyckel så länge nyckeln finns 
inne i kupén, till exempel i fickan eller en väska. Ingår när du väljer 
PremiumPlus.

Elektrokromatisk backspegel. Innerbackspegeln bländar automatiskt 
av för strålkastarljus från bakomvarande fordon.





Det finns mer!
Hyundais originaltillbehör har tagits fram för att ge dig ännu mer glädje och nytta av din nya i20. De är 
precisionstillverkade och av högsta kvalitet för att passa perfekt i bilen och motsvarar den höga till-
verknings standard som krävs av alla produkter som bär Hyundais namn.

Här får du några exempel på tillbehör, du finner fler i vår tillbehörsbroschyr.

Armstöd förarstol med förvaringsfack. Det snygga och bekväma 
armstödet bidrar till en bekväm körställning och rymmer dessutom ett 
extra förvaringsutrymme.

Instegslister, aluminiumlook. Instegslister av högsta kvalitet i aluminium 
med i20-logotyp. Perfekt passform, som ger ett högklassigt intryck.

Bagagerumsmatta, gummi. Bagagerumsskydd som är robust och  
enkelt att hålla rent. Skräddarsytt och praktiskt designat med antiglid-
beläggning och i20-logotyp

Belysning för främre fotutrymme, blå. Lyser upp golvet och ger en 
välkomnande känsla. Tänds och släcks automatiskt vid öppning och 
stängning av de främre dörrarna.

Textilmattor, velour. Lyxiga velourmattor med inbyggda fästpunkter  
på undersidan och broderad i20-logotyp på förarsidan. Finns i flertalet 
olika färger.

Dragkrok, avtagbar. Konstruerad av höghållfasthetsstål med ett 
låssystem som gör den enkel att montera på ett säkert sätt.  
Kan förvaras i bilen när den inte används.

Klädhängare, avtagbar. Trött på att använda baksätet som garderob 
eller att alltid ha skrynkliga kläder? Häng upp jacka eller kavaj på denna 
innovativa och avtagbara klädhängare istället. Kan snabbt tas med för 
användning på t.ex. kontor eller hotellrum.





Vi är med dig hela vägen.
När du sätter dig i din nya Hyundai i20 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.



Sund tillväxt

Med mer än tre miljoner bilar på Europas vägar 
så fortsätter vår stadiga tillväxt på marknaden. 
Resultatet är en ständigt ökande kundkrets med 
nöjda Hyundaiägare. Sett ur ett globalt perspektiv 
så är Hyundai den femte största biltillverkaren i 
världen. Det betyder att ett brett utbud av resur-
ser kan användas för att utveckla bilar som just 
du kommer att vilja köra. Det är vårt engagemang.

Vårt åtagande i Europa

Det behövs bara att du ser vårt modellutbud 
för att du ska förstå att vi bygger bilar som du 
kommer att känna dig hemma i. Egentligen borde 
det inte komma som en överraskning eftersom 95 
procent av alla Hyundaibilar i Europa har utveck-
lats vid Hyundai Motor Technical Center i Rüs-
selheim, Tyskland. Många av dem har byggts på 
någon av våra europeiska produktionsanläggnin-
gar och faktum är att Hyundai sysselsätter över 
en kvarts miljon människor i Europa. Vi bidrar med 
1,7 miljarder euro i skatter varje år och 72 procent 
av våra inköpta varor, till ett värde av 3,4 miljar-
der euro, kommer från europeiska leverantörer. 
Genom vår närvaro tillför Hyundais försäljningsnät 
2 miljarder euro årligen till Europas BNP. Vi är här 
för att stanna.

Bygga vidare på framgång

Att stå still har aldrig varit en del av vårt DNA. 
För att lyckas måste man skapa nytt, utveckla det 
redan existerande och ständigt höja kvalitets-
nivån. Beviset för vårt engagemang i Europa är 
Hyundais testcenter vid den ryktbara Nürburgring. 
På den toppmoderna anläggningen genomför vi 
uthållighetstester som simulerar 18 000 mils tuff 
körning på bara några veckor.

   



Vad döljer sig  
bakom emblemet?
I inledningen av den här broschyren berättar vi om filosofin bakom formgivningen och konstruktionen  
av våra bilar, men vi vill också berätta lite om vilka vi är, om vårt engagemang i Europa och även ge 
dig en liten inblick i framtiden.

Tävlingsanda

Framgångens sötma förstärks när den involverar 
motorsport. Rallybilen i20 WRC, som byggs på vår 
specialanpassade anläggning i Alzenau, har vunnit  
flera specialsträckor och en deltävling i World Rally 
Championship redan det första året vi deltog. Höjd-
punkten under 2014 måste ändå vara ADAC Rallye 
Deutschland då vi tog både första- och andra-
platsen. Ett bevis på att vad vi än gör, så gör vi det 
helhjärtat för att lyckas.

Nummer ett

Inte störst - men bäst. På Europas kanske mest 
krävande bilmarknad, nämligen Tyskland, har den 
ansedda tidskriften Auto Bild rankat Hyundai som 
etta vad gäller kundnöjdhet både 2010 och 2011. 
Eftersom vi sätter dig främst så hoppas vi att du 
sätter oss främst. Tack.



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 modellerna vi 
presenterar - och fler kommer.

Uppgifter aktuella vid tryck i december 2015. 
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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