Hyundai i20
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O Novo i20,
bem pensado.
Há alturas na vida em que ser impulsivo é a decisão certa:
virar à direita em vez de à esquerda, dizer logo que sim sem pensar,
fazer uma roadtrip sem sem destino. No entanto, nas decisões importantes,
como escolher o carro certo, é preciso pensarmos bem. a escolher
o carro certo – é preciso pensar um bocado mais nisso. O Novo i20 vem
com tudo o que precisas para o teu dia a dia – desde um design expressivo
e um pacote de segurança completo a uma conectividade prática e espaço
interior abundante.
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A beleza está
no olhar do pensador.
Com o seu novo design arrojado, o Novo i20 sobressai no meio da multidão. Um exterior
expressivo com para-choque robustos e a grelha em cascata da Hyundai – emoldurada
entre os faróis elegantes com uma assinatura em LED. Os faróis de nevoeiro desportivos
e as novas jantes em liga leve de 16” completam o look dinâmico e acrescentam um toque
de atitude atlética.
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Bem pensado em todos os detalhes.
O Novo i20 destaca-se com detalhes únicos que expressam a dinâmica elegante
da abordagem de design mais recente da Hyundai.

Nova grelha em cascata e faróis com luzes diurnas em LED
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Pára-choques traseiro renovado

Faróis dianteiros com luzes diurnas em LED
Faróis traseiros em LED

Frisos laterais
Pilar traseiro com acabamento em preto brilhante

Novas jantes de 16” em liga leve
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Torna o teu smartphone
mais “smart”.
O Novo i20 dá-te a conectividade que tu precisas. Idealmente posicionado para um acesso prático,
o novo ecrã tátil de 7” com Android Auto™ e Apple CarpPay™ irá permitir-te ter as funcionalidades
do teu smartphone sempre à mão, para o controlo de chamadas, música e navegação no ecrã do teu i20.
As portas AUX e USB também são de fácil acesso para poderes rapidamente carregar o telemóvel
ou ouvires musica de outros meios.
Apple CarPlay™ é uma marca registada da Apple Inc. Android Auto™ é uma marca registada Google Inc.

Portas USB e AUX
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Ecrã Touchscreen de 7” com Apple Carplay™ e Android Auto™
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O Novo i20 vem equipado com o “Hyundai SmartSense”, o nosso leque de equipamentos de assistência à condução,
para uma maior segurança e paz de espirito. Desde uma câmara e sensores traseiros para evitar “toques” durante
o estacionamento até um sistema que te ajuda a manter o teu i20 na faixa de rodagem. O Novo i20 foi desenhado
para te proteger e aos teus passageiros.

* O tejadilho em preto não está disponível no lançamento.
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Aviso de saída da faixa de rodagem (LDWS) Este sistema imite um sinal sonoro sempre que saíres da faixa de rodagem
a velocidades mais elevadas, ajudando-te a evitar possíveis acidentes por distração.

“Cruise Control” com limitador de velocidade Este sistema irá permitir-te conduzir descansado sabendo que não irás,
por distração, ultrapassar a velocidade que definiste.

Sistema de alerta de baixa pressão dos pneus (TPMS) O TPMS monitoriza a pressão dos pneus e emite um sinal visual
caso seja necessário verificar a sua pressão, melhorando assim a segurança em todas as viagens e evitando ineficiências no consumo de combustível.

Câmara traseira Para te auxiliar em estacionamentos difíceis ou com pouca visibilidade. As linhas dinâmicas irão
ajudar-te a fazer as manobras perfeitas.
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Um conforto elegante.
O novo i20 oferece uma combinação vencedora entre espaço interior e acabamentos elegantes
tão cativantes como o exterior. Os novos bordados em vermelho ou azul estão presentes nas costuras
do volante, bancos e alavanca da caixa de velocidades para um look ainda mais distinto. A cabine
oferece-te um nível de espaço e qualidade difíceis de encontrar num carro deste segmento.

Olá Sol! O teto panorâmico permite-te usufruir dos melhores dias do ano com a sua funcionalidade de abertura elétrica.
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* O tejadilho em preto não está disponível no lançamento.
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Dá-te espaço para pensar.
O espaço não é um luxo, é uma necessidade. É por isso que o Novo i20 dá-te um dos interiores
mais espaçosos do segmento. Podendo receber confortavelmente 5 adultos. Ou se precisares
de levar alguma bagagem mais volumosa os bancos traseiros podem ficar completamente planos
para expandir a bagageira de 326 litros para 1.042 (VDA*). Espaço sem compromissos!

* Valores sem pneu temporário.

Espaço extra com os bancos com recolha 60:40.
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Cores interiores e acabamentos

“Black”

“Velvet Blue”

“Greyish Blue”

Tecido com pontos em vermelho (RDD)

Tecido “Black” (UGT)

Tecido “Greyish Blue” (UGY)

Tecido com pontos em azul (UDD)

Tecido “Black” (TRY)

Imagens representativas dos bancos com Tecido com pontos em vermelho/azul
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Cores exteriores

Polar White (Sólida) (PSW)

Sleek Silver (Metalizada) (RIY)

Clean Slate (Metalizada) (UB2)

Star Dust (Metalizada) (V3G)

Phantom Black (Metalizada) (X5B)

Tomato Red (Sólida) (TTR)

Passion Red (Metalizada) (X2R)

Champion Blue (Metalizada) (U2U)

Aqua Sparkling (Metalizada) (W3U)

Cashmere Brown (Metalizada) (X9N)
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Jantes e transmissões

Jante em liga leve de 16”

Jante em liga leve de 15”
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Caixa de 6/5 velocidades manual
Caixa de 7 velocidades de dupla embraiagem (Automática DCT)

Acessórios

Porcas de Segurança
99490ADE00

Apoio para braços dianteiro
C8161ADE00

Suporte para bicicletas no tejadilho
55701SBA10

Rede de retenção de bagageira
85720C8100TRY

Caixa de tejadilho
99730ADE00

Barras de tejadilho em alumínio
C8210ADE00AL

Tapete de bagageira
C8122ADE00
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Hyundai
Lake Towers - Edifício D, Piso 5.º C
Rua Daciano Baptista Marques, 245
4400-617 Vila Nova de Gaia
E-mail: marketing@hyundai.pt
www.hyundai.pt

As especificações técnicas e os equipamentos apresentados neste catálogo são dados a título meramente exemplificativo, podendo alguns opcionais não estar disponíveis ou obrigarem a uma encomenda especial. A marca reserva-se o direito de os alterar,
sem aviso prévio. Para melhor conhecimento dos modelos e especificações disponíveis consulte o Concessionário da sua área.
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LUBRIFICANTE RECOMENDADO:

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS HYUNDAI i20 MY19
Motorizações disponíveis
Versão
Conforto
2 Altifalantes
6 Altifalantes
Apoio para braços dianteiro com compartimento para arrumações

1.2 MPi (75cv)
1.2 MPi (84cv)
1.0 T-Gdi (100cv) 5MT 1.0 T-Gdi (100cv) 5MT
1.0 T-Gdi (100cv) 7DCT 1.0 T-Gdi (100cv) 7DCT
Comfort
Style

1.2 MPi (84cv)
1.0 T-Gdi (120cv) 6MT
Style Plus

S
-

S
S

S
S

Ar condicionado automático 1 zona com sistema de desembaciamento automático

-

S

S

Ar condicionado manual
Chave Inteligente com botão de ignição
Chave retráctil com comando à distância
Coluna de direção com regulação manual em altura e profundidade
Comandos no volante
Cruise Control
Vidro do condutor com função automática
Vidros dianteiros elétricos
Vidros traseiros elétricos
Interior
Banco traseiro rebatível assimetricamente (60/40)
Bluetooth
Carregador USB
Compartimento para óculos acima da consola central
Computador de bordo com ecrã "Supervision Cluster" de 3,5' monocromático
Ecrã touchscreen de 7"
Espelho interior electrocromático (escurecimento automático)
Integração de smartphone Apple Carplay e Android Auto
Porta-copos
Porta AUX
Portas USB
Sistema de Navegação
Teto de abrir panorâmico
Volante e alavanca da caixa de velocidades em pele
Exterior
Capas dos espelhos exteriores com acabamento preto
Espelhos retrovisores com indicadores de mudança de direção em LED
Espelhos retrovisores com recolha elétrica
Espelhos retrovisores com regulação elétrica
Faróis de dupla projeção (bi-funcionais) em halogéneo
Faróis traseiros em LED
Frisos de proteção lateral
Jantes em liga leve de 15"
Jantes em liga leve de 16"
Luzes de circulação diurna em LED
Puxadores das portas em cromado
Vidros laterais traseiros e óculo traseiro privativos
Segurança
6 Airbags - Condutor, passageiro, laterais dianteiros e de cortina
ABS e EBD
Alarme e imobilizador
Alerta de esquecimento de colocação do cinto de segurança
Bloqueio automático das portas (após o arranque)
Câmara de auxílio ao estacionamento traseiro
Cintos de segurança dianteiros com regulação em altura
Controlo de Arranque em Subida (HAC)
Controlo Eletrónico de Estabilidade (ESC)
Faróis de nevoeiro dianteiros
Gestão da estabilidade do veículo (VSM)
Indicador de perda de pressão dos pneus (TPMS)
Indicador de perda de pressão dos pneus (TPMS) "Highline" indica pneu afetado
Luzes de travagem de Emergência no Spoiler (HMSL)
Sensor de chuva (Limpa para-brisas de ativação automática)
Sensor de luz (Faróis de acendimento automático)
Sensores de estacionamento dianteiros
Sensores de estacionamento traseiros
Sistema de Aviso de Saída Faixa de Rodagem (LDW)
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A marca reserva-se o direito de alterar os equipamentos, sem aviso prévio. Para melhor conhecimento dos modelos e especificações disponíveis consulte o
Concessionário da sua area.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HYUNDAI i20 MY19
Motor
1.2 MPi (75cv)
1.2 MPi (84cv)
1.0 T-GDi (100cv) 5MT
1.0 T-GDi (120cv) 6MT 1.0 T-GDi (100cv) 7DCT
Nº de cilindros
4
3
Combustível
Gasolina s/chumbo
Cilindrada (cc)
1 248
998
Potência máxima (cv (kW) / rpm)
75 (55,2) / 4 500 ~ 6 000 84 (61,8) / 6 000
100 (74,6) / 4 500
100 (74,6) / 4 500
120 (89,5) / 6 000
Binário máximo (Kg.m (Nm) / rpm)
12,4 (121,6) / 4 000
17,5 (171,6) / 1 500 ~ 4 000
Diâmetro x Curso (mm)
71 X 78 8
71 X 84
Taxa de Compressão
10,5 : 1
10 : 1
Sim
Sistema ISG - Função "Idle, Stop & Go"
4x2
Tração
5 Velocidades Manual
Transmissão
5 Velocidades Manual
6 Velocidades Manual
7 Velocidades DCT
Suspensão
Tipo Mcpherson
Dianteira
Eixo de torção
Traseira
Direção
Assistida eletricamente
Tipo
Travões
Travagem assistida
ABS; EBD e BAS
Dianteiros
Discos ventilados
Traseiros
Tambor (Comfort) / Sólidos (Style e Style Plus)
Rodas
Liga leve
Tipo de jantes
15" (Comfort) / 16" (Style e Style Plus)
Dimensão das jantes
185/65R15 (Comfort) / 195/55R16 (Style e Style Plus)
Pneus
Sim
Não
Pneu de socorro temporário
Dimensões exteriores (mm)
Comprimento
4 035
Largura
1 734
Altura
1 474
Distância entre eixos
2 570
Vias dianteira
1 520
Vias traseira
1 519
Altura ao solo
140
Dimensões interiores (mm)
(1º Fila / 2º Fila)
Espaço para cabeça
1 038 / 978
Espaço para ombros
1 365 / 1 350
Espaço para pernas
1 098 / 794
Espaço para ancas
1 301 / 1 252
Pesos e capacidades
Tara (kg)
1 158
1 164
1 250
1 218
Peso bruto (kg)
1 580
1 600
1 640
1 650
Peso rebocável com; sem travão (kg)
450; 910
450; 1 110
450; 800
Depósito de combustível (l)
50
Volume da bagageira (l) - VDA Min. / Max
301 / 1.017
326 / 1.042
Consumos, emissões e performances (WLTP)
Comfort
Style / Style Plus
Comfort / Style
Style Plus
Comfort / Style
Versão
Low (l/100Km)
7
7,1 / 7,2
6,9 / 6,9
7,2
6,9 / 7
Medium (l/100Km)
5,6
5,6 / 5,8
5,5 / 5,5
5,6
5,4 / 5,5
High (l/100Km)
5,3
5,3 / 5,4
4,9 / 5,0
5,1
5 / 5,1
Extra High (l/100Km)
6,7
6,8 / 6,8
6,3 / 6,5
6,6
6,2 / 6,3
Combined (l/100Km)
6,1
6,1 / 6,2
5,8 / 5,9
6
5,8 / 5,9
Emissões CO2 - Combinado (g/km)
137
139 / 141
132 / 134
137
132 / 133
Aceleração em segundos (0-100km/h)
13,6
12,8
10,8
10,2
11,4
160
170
188
190
182
Velocidade Máxima (km/h)
Garantias
7 Anos s/ Limite de Kms
Viatura
12 Anos s/ Limite de Kms
Pintura/Corrosão
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