Nova Geração i20

Mais segurança. Mais conectividade.

Mais humano.

Como humanos, estamos sempre prontos para aproveitar o máximo de cada momento. Com o mundo
cada vez mais tecnológico a cada dia que passa, isso significa que estamos a tornar-nos menos humanos?
- claro que não. Acreditamos que a tecnologia deve ajudá-lo a viver a vida tal como quer - e deseja. É por
isso que o novo i20 está equipado com a mais recente tecnologia, com motores altamente eficientes e os
melhores equipamentos de segurança e conectividade do segmento. Adicionamos mais tecnologia para
que possa ser mais humano.
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Definimos
novos
padrões.

Dinâmico e diferente, o novo i20 vem definir novos padrões no segmento. Mais largo, maior e
com uma altura menor que o seu antecessor, a nova geração combina espaço interior com os
mais avançados equipamentos de segurança e conectividade do segmento. É o primeiro
modelo Hyundai com o novo design “Sensuous Sportiness”.
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Desenhado
para sobressair.

O novo visual desportivo do i20 é fácil de ver através dos elegantes acabamentos tanto na dianteira como na
traseira. Os faróis LED e as Luzes de Circulação Diurnas em conjunto com a nova grelha deixam uma primeira
impressão marcante. A reinventada traseira oferece a este novo i20 um novo look. O resultado? Um carro bonito
e incrível de conduzir, que facilmente se destacará da multidão.
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A beleza da confiança.

Confiante e visualmente deslumbrante, o novo i20, com a sua silhueta dinâmica, capta qualquer olhar
para o seu novo design. A silhueta dinâmica do novo i20 é facilmente identificada por pormenores
arrojados - visíveis no design do pilar C e nos faróis LED traseiros em forma de Z. Os faróis traseiros
ligam-se para uma aparência única. As novas jantes de liga leve de 17’’ aumentam a desportividade e a
posição dominante em estrada.
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Design.

A nova grelha dianteira destaca-se por entradas de ar arrojadas e pormenores
em preto brilhantes de forma a causa uma primeira impressão arrojada.
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Os faróis dianteiros em LED são facilmente detetados pelo desenho
das Luzes de Circulação Diurna.

A forma em Z e ligação dos faróis traseiros facilmente identificam esta nova geração i20.
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Tecnologia

que o ajuda a ser mais humano.

Os humanos são bastante sofisticados, mas não perfeitos. Nós perdemos as nossas chaves,
deixamos cair cafés e deixamos passar algumas tarefas. É isso que é um humano. Mas a
boa noticia é: ninguém tem de ser perfeito. Por esta razão a nova geração do i20 está
equipada com um vasto leque de tecnologia. Esse leque é constituído por equipamentos
de segurança, conectividade e conveniência de forma a responder às imperfeições
humanas. Nós adicionamos mais tecnologia de forma a puder ser mais humano.
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Aproveite o melhor da
conectividade.

Equipado com o que de melhor há no segmento, o novo i20 oferece a tecnologia mais avançada para ter uma vida
mais fácil - e uma condução mais divertida. Aprecie a arte da conectividade com dois grandes ecrãs com
inúmeras funcionalidades. O painel de instrumentos digital de 10.25’’ e o ecrã central de 8’’ combinam visualmente
uma elegante aparência e usabilidade. Apple CarPlay™ e Android Auto™ estão disponíveis de forma a puder
conectar o seu smartphone e usufruir de todas as apps no ecrã central. Tudo isto sem ter de utilizar o cabo para
ligar ao ecrã central.
Apple CarPlay™ é uma marca registada da Apple Inc. Android Auto™ é uma marca registada da Google Inc.
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Espaço
e estilo..
Sente-se na 2º fila e desfrute da viagem. Um dos mais espaçosos do segmento com
um aumento de espaço para os ombros e para as pernas face ao seu antecessor - os
designers da Hyundai renovaram o look interior de forma a conseguir relaxar. E quando
o assunto é conforto, uma ampla renovação e soluções foram aplicadas para criar um
ambiente moderno e confortável.
Preocupado com espaço? Não precisa. Não nos esquecemos de melhorar. Comparado
com o seu antecessor, a capacidade da bagageira aumentou 26 litros tendo disponível
352 litros. Pode agora usufruir de espaço para as suas malas e compras, mais um
espaço de arrumação para bagagens mais altas. Precisa de mais espaço ainda? Baixe a
segunda fila para criar o espaço que precisa.
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Interior sofisticado
e tecnológico
Sofisticado e avançado tecnologicamente, o interior do novo i20 está desenhado para os mais digitais. Podemos comprovar
toda essa tecnologia através do painel de instrumentos digital de 10,25’’ e o ecrã central de 8’’. As portas ligam-se ao tablier
de forma elegante, num estilo inspirado na natureza. O design das portas combina de forma perfeita com a zona do painel de
instrumentos. Pormenores horizontais transportam uma aparência de estilo fora do comum, acentuando o design elegante e
amplo.
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Conveniência.

E-call
O i20 está equipado com um sistema automático de chamada de emergência
caso tenha um acidente e exista insuflação dos airbags. O condutor também
pode carregar no botão SOS para obter assistência de emergência, a qualquer
hora do dia e durante todos os dias do ano.
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Mais eficiente.

A nova geração do i20 está disponivel em duas motorizações que oferecem o melhor ao nível de eficiência de CO2
- porque preservar o ambiente também é importante para nós. O motor 1.0 TGDi está disponivel com 100CV e duas
transmissões: manual de 6 velocidades e 7DCT. O motor 1.2 MPi está disponivel com uma transmissão de 5 velocidades oferecendo 84CV de potência.
Todas as motorizações estão equipadas com o sistema Idle Stop and Go de forma a reduzir as emissões e poupar
combustível.
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Hyundai
SmartSense.

Com o Hyundai SmartSense, o novo i20 oferece um dos packs de segurança mais completos do segmento –
construido para oferecer mais segurança e paz.
A nova geração i20 oferece muitas novidades no que toca a sistemas de segurança, tendo um dos packs de
segurança mais completo do segmento.
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Travagem Autónoma de Emergência (FCA)
O sistema FCA usa a câmara dianteira para monitorizar possíveis obstáculos no
percurso. No caso de detetar uma possível colisão com um veículo ou pedestre
alerta o condutor e, caso seja necessário, abranda ou trava a viatura.
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Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA)
O LKA usa a câmara dianteira para monitorizar as marcações da estrada. No caso
de uma saída de faixa não intencional o sistema alerta o condutor e aplica uma
ligeira força no volante para direcionar a viatura de volta para a faixa.

Alerta de arranque do veículo dianteiro (LVDA)
Esta ajuda inteligente utilizada preferencialmente na cidade alerta o condutor
quando o veículo da frente arranca, por exemplo, num semáforo ou num
engarrafamento.

Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA)
Este sistema deteta quer os veículos que se aproximam quer os veículos que
circulam no mesmo sentido, à noite, na frente do veiculo, alternando entre
máximos e médios, de forma a reduzir os efeitos ofuscantes sobre os outros
condutores. Sempre que não são detetados veículos, o sistema automaticamente
reativa os faróis de máximos, otimizando o alcance da visão do conduto.

Sistema de Informação da Velocidade Máxima (ISLA)
O Sistema de Informação da Velocidade Máxima utiliza a câmara frontal para
identificar sinais de trânsito e de limite de velocidade em tempo real. As
informações são exibidas no ecrã “supervision”.

Alerta de Fadiga do Condutor (DAW)
O sistema DAW eleva os padrões de segurança e conforto a um novo nível, ao
monitorizar e analisar continuamente os padrões de condução. Quando o sistema
deteta fadiga ou distração no condutor, emite um alerta sonoro ou uma
mensagem que sugere a travagem.
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Cores Exteriores.
Reflita o seu estilo pessoal e personalize o novo i20 a seu gosto. Pode escolher entre 10 cores exteriores diferentes. Na versão Style Plus, o tejadilho é pintado na cor Phantom Black, de forma a adicionar um estilo
distinto e para conseguir criar um carro perfeito para si.

Phantom Black (Metalizado)
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Polar White (Sólida)

Sleek Silver (Metalizada)

Brass (Metalizada)

Tejadilho Preto na versão Style Plus

Tejadilho Preto na versão Style Plus

Tejadilho Preto na versão Style Plus

Aurora Grey (Metalizada)

Intense Blue (Metalizada)

Dragon Red (Metalizada)

Aqua Turquoise (Metalizada)

Clean Slate Blue (Metalizada)

Tejadilho Preto na versão Style Plus

Tejadilho Preto na versão Style Plus

Tejadilho Preto na versão Style Plus

Tejadilho Preto na versão Style Plus
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Cores Interiores.
O interior completamente renovado da nova geração do i20 combina de forma perfeita com o design exterior. As cores interiores disponiveis são: Black Mono, Black Mono & Grey e Black Mono
& Yellow Green.

Black Mono
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Black Mono & Grey

Black Mono & Yellow Green
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Para os
humanos.

Um sorriso. Um piscar. Um toque. A linguagem corporal é uma das formas do ser
humano se expressar e isso é algo que está expressado no “sensuously sporty
character” do novo i20: o seu design esculpido e elegante transporta a energia e
tecnologia que contém. Graças aos melhores equipamentos de segurança e
tecnologia do segmento - é tão bom quanto parece - o novo i20 vai fazê-lo sorrir
vezes e vezes sem conta.
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As especificações técnicas, os equipamentos e as cores exteriores e interiores 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 ou www.hyundai.pt
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LUBRIFICANTE RECOMENDADO:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HYUNDAI i20 MY21
Motor
Código do motor
Nº de cilindros
Combustível
Cilindrada (cc)
Potência máxima (cv (kW) / rpm)
Binário máximo (Kg.m (Nm) / rpm)
Diâmetro x Curso (mm)
Taxa de Compressão
Sistema ISG - Função "Idle, Stop & Go"
Tração
Transmissão
Suspensão
Dianteira
Traseira
Direção
Tipo
Travões
Travagem assistida
Dianteiros
Traseiros
Rodas
Tipo de jantes
Dimensão das jantes
Pneus
Pneu de socorro
Dimensões exteriores (mm)
Comprimento
Largura
Altura
Distância entre eixos
Vias dianteira
Vias traseira
Altura ao solo
Dimensões interiores (mm)
Espaço para cabeça
Espaço para ombros
Espaço para pernas
Espaço para ancas
Pesos e capacidades
Tara (kg)
Peso bruto (kg)
Peso rebocável com; sem travão (kg)
Depósito de combustível (l)
Volume da bagageira (l) - VDA Min. / Max
Consumos, emissões e performances (WLTP)
Versão
Low (l/100Km)
Medium (l/100Km)
High (l/100Km)
Extra High (l/100Km)
Combined (l/100Km)
Emissões CO2 - Combinado (g/km)
Aceleração em segundos (0-100km/h)
Velocidade Máxima (km/h)
Garantias
Viatura
Pintura/Corrosão

1.2 MPi (84cv)
G4LF
4

1.0 T-GDi (100cv) 6MT

1.0 T-GDi (100cv) 7DCT
G3LE
3

Gasolina
1 197
84 (61,8) / 6 000
12 (118) / 4 200
71 X 75 6
11

998
100 (74,6) / 4 500 ~ 6 000
17,5 (171,6) / 1 500 ~ 4 000
71 X 84
10 : 5

5 Velocidades Manual

Sim
Dianteira
6 Velocidades Manual

7 Velocidades DCT

Tipo Mcpherson
Eixo de torção
Assistida eletricamente
ABS; EBD e BAS
Discos ventilados
Tambor (Comfort) / Sólidos (Style e Style Plus)
Liga leve
16" (Comfort) / 17" (Style e Style Plus)
195/55R16 87 H (Comfort) / 215/45R17 91 V (Style e Style Plus)
Não
4 040
1 775
1 450
2 580
1539
1543

1531
1536
140
985 / 960
1 395 / 1 390
1 072 / 882
1 352 / 1 316

1 123
1 550

1175
1600

1 200
1 630

Style / Style Plus
6,9
5,0
4,5 / 4,6
5,7
5,4
122
10,4
188

Style
7,0
5,2
4,7
5,8
5,5
125
11,4
185

1110 / 450
40
352 / 1165
Comfort
6,4
5,0
4,5
5,7
5,3
120
13,1
173

7 Anos s/ Limite de Kms
12 Anos s/ Limite de Kms

* valores provisórios
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
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PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS HYUNDAI i20 MY21
1.2 MPi (84cv)

1.0 T-Gdi (100cv) 6MT

Comfort

1.0 T-Gdi (100cv) 6MT
1.0 T-Gdi (100cv) 7DCT
Style

-

-

S

Ar condicionado automático 1 zona com sistema de desembaciamento automático

-

S

S

Ar condicionado manual
Chave retráctil com comando à distância
Chave Inteligente com botão de ignição

S
S
-

S
-

S

Seletor do Modo de Condução (Normal, Eco e Sport)

-

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

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

S
S

S
S

S
S

S
S
S

S
S
S

S
S
S
S

S
S

S
S

S
S

Versão
Conforto
Apoio para braços dianteiro com compartimento para arrumações

Style Plus

Computador de bordo com ecrã "Supervision Cluster" de 10,25' policromático

Rádio Digital com ecrã tátil de 8" com 6 altifalantes (2 Tweeters e 4 Colunas)

Integração de smartphone Apple Carplay e Android Auto
Porta USB na 1º fila
Porta USB na 2º fila
Volante e alavanca da caixa de velocidades em pele
Exterior
Espelhos retrovisores com indicadores de mudança de direção em LED
Espelhos retrovisores com regulação elétrica

Faróis dianteiros em halogéneo

Faróis dianteiros em LED

-

-

-

Faróis traseiros em halogeneo

Faróis traseiros em LED

-

-

Jantes em liga leve de 16"

-

-

-

Jantes em liga leve de 17"

-

Luzes de circulação diurna em LED
Vidros laterais traseiros e óculo traseiro privativos
Two Tone
Segurança
Hyundai Smart Sense
- Travagem Autónoma de Emergência (FCA)
- Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA)
- Alerta de Fadiga do Condutor (DAW)
- Controlo Automático dos Máximos (HBA)
- Controlo de Arranque em Subida (HAC)
- Alerta de passageiros nos bancos traseiros (ROA)
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
Controlo Eletrónico de Estabilidade (ESC)
E-Call
Faróis de nevoeiro dianteiros
Indicador de perda de pressão dos pneus (TPMS)
Sensor de chuva (Limpa para-brisas de ativação automática)
Sensor de luz (Faróis de acendimento automático)
Sensores de estacionamento traseiros

S
S
-

S
S
O

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

