Nova Geração i10

Vai em frente.
Afirma-te.

Na vida, são as pequenas coisas que fazem a diferença. Tal como o novo Hyundai i10.
Com o seu design expressivo e dinâmico, equipado com as mais recentes tecnologias de
ajuda à condução é a opção inteligente.
O i10 é a escolha natural: Go Big.

#HyundaiGoBig
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Seja Grande
e autêntico.

Caracterizado pelas suas linhas distintas e irreverentes, a aparência dinâmica
do novo i10 destaca-se de imediato. Com uma carroçaria mais baixa e larga
onde o design o distingue dos demais do seu segmento. Inspirado na silhueta
de um corpo humano atlético a carroçaria foi desenhada para oferecer o
maior espaço e conforto interior. A dianteira com os faróis e o para-choques
renovado oferecem um aspeto moderno e arrojado, marcando assim a
diferença neste design.
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Preparado para a
grande surpresa?
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Espaço Precioso.

No habitáculo, temos novos padrões, texturas inesperadas que nos dão as boas vindas com
um visual moderno e renovado. O novo i10 foi inspirado num design moderno, linhas rectas
e superfícies macias. Com uma linha desportiva, tem como principal característica o padrão
em favo de mel, com efeito 3D nos painéis das portas. Para um pormenor, que salta a vista
temos as aberturas de circulação de ar circulares que prolongam visualmente o tablier em
direção ao acabamento das portas, conferindo uma sensação de espaço mais amplo.
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Experimente os sistemas
de conetividade mais
avançados do segmento.

O novo i10 oferece um dos sistemas de conectividade mais avançados do segmento. O novo ecrã táctil
de 8 polegadas, o maior do segmento, permite uma total integração do seu smartphone através do Apple
CarPlay™ ou Android Auto™.
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Perfeito em lugares
pequenos e para grandes
momentos.

As ruas das cidades podem ser caóticas e por vezes encontram-se abarrotadas. No entanto, com a nova
geração do i10 torna-se mais fácil conduzir em ruas estreitas e estacionar nos lugares mais apertados.
Com um comprimento total de 3,67 metros e 1,68 metros de largura, a nova geração i10 combina um
exterior compacto com um espaçoso interior. Não interessa se está a estacionar no meio do trânsito ou
se tem bagagem para uma viagem de fim de semana, o i10 proporciona todo o espaço e flexibilidade que
precisa para viver a vida ao máximo.
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5 verdadeiros lugares

Com mais espaço para os passageiros que aquele que poderia esperar num veículo deste segmento,
dentro deste i10 irá encontrar espaço para todos os objetos que são indispensáveis na sua vida diária.
Com um aumento na distância entre eixos, a nova geração do i10 proporciona maior conforto para todos
os ocupantes estejam eles nos bancos dianteiros ou na fila traseira.
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Detalhes inteligentes para maior conveniência.

Múltiplos espaços de arrumação

Espaço de carga versátil

Desde o compartimento aberto em cima do porta-luvas, às zonas de arrumação nas portas - a Nova
Geração i10 foi dotada de múltiplos espaços de arrumação.

Com 252 litros de capacidade, o novo i10 possui um dos maiores compartimentos de bagagem do seu
segmento. Os bancos traseiros têm a funcionalidade de serem rebatíveis assimetricamente permitindo
obter um espaço de carga bagageira com 1050 litros de capacidade.
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Nunca antes a eficiência foi acompanhada de um
design tão impactante.

A nova geração do i10 encontra-se equipada com um motor 1.0 MPi de 3 cilindros que disponibiliza 67 cv de potência e 96 Nm
de binário máximo. Este motor está disponível com duas transmissões: caixa manual de 5 velocidades ou transmissão manual
robotizada de 5 velocidades (AMT).
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Tecnologia na Condução.

Descarga

Transmissão Manual

Caixa Manual Robotizada

Sistema de regeneração de bateria

A transmissão de 5 velocidades foi desenhada para ser rápida e com passagens de mudança suaves e
precisas.

A transmissão manual robotizada (AMT) combina uma condução fácil e relaxada de uma caixa
automática com uma elevada eficiência graças ao seu peso mais leve e uma menor fricção quando
comparada a uma tradicional caixa automática.

Mais energia para uma maior eficiência de combustível. A nova geração do i10 está equipada com
um Sistema de regeneração de energia (ERS) que armazena energia cinética que é gerada no
movimento para alimentar o veiculo.
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Recarregamento

Quando o carro está em movimento com uma mudança engatada mas sem acelerar, o efeito de
travagem do motor gera energia cinética que é convertida em eletricidade e armazenada na bateria.
Ao acelerar o sistema usa a energia armazenada para aumentar a eficiência do combustível.
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Tecnologia de ponta
para uma calma sem
igual.

A nova geração do i10 oferece um dos sistemas mais completos de segurança do
seu segmento, o Hyundai SmartSense - o sistema de segurança e apoio à
condução da Hyundai - criado para oferecer uma maior segurança e conforto nas
suas viagens. O i10 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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Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA)
O Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA) utiliza a câmara dianteira
para monitorizar as linhas da faixa de rodagem. Alerta o condutor, em caso de
desvio não intencional da faixa de rodagem, podendo contrariar o binário da
direção para fazer o veículo regressar à faixa.

Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA)
Menos stress e mais visibilidade. O Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA) deteta quer os veículos que se aproximam, quer os veículos que circulam no mesmo sentido à noite, alterando para o feixe de médios sempre que
necessário, de forma a reduzir o encandeamento sobre os outros condutores.

Sistema de Alerta de Fadiga do Condutor (DAW)
Se identificar um padrão que configure uma situação de fadiga ou distração no
condutor, o sistema emite um alerta sonoro ou uma mensagem que sugere a
travagem para chamar a atenção do condutor.

Sistema de Travagem Autónoma de Emergência (FCA)
Este sistema alerta o condutor para situações de emergência, travando automaticamente, se necessário. O sistema está ativo a velocidades de 9Kms/h ou
superiores e consegue detetar veículos e peões.

Alerta de arranque do veículo dianteiro (LVDA)
O sistema de Alerta de arranque do veículo dianteiro avisa o condutor quando
um veiculo à sua frente arranca.

Sistema de Informação de Velocidade Máxima (ISLW)
O Sistema de Informação da Velocidade Máxima utiliza a câmara frontal para
identificar sinais de trânsito e de limite de velocidade em tempo real.
.
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Crie a sua versão perfeita.
Com 9 cores disponíveis para a carroçaria que podem ser combinadas com outras duas no tejadilho (preto ou vermelho) – pode personalizar o seu próprio visual distinto.

A cor Polar White está disponivel com tejadilho
na cor Phantom Black.
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A cor Sleek Silver está disponivel com tejadilho
na cor Phantom Black.

A cor Tomato Red está disponivel com tejadilho
na cor Phantom Black.

A cor Slate Blue está disponivel com tejadilho na
cor Phantom Black.

A cor Dragon Red está disponivel com tejadilho
na cor Phantom Black.

A cor Brass está disponivel com tejadilho na cor
Phantom Black.

A cor Aqua Turquoise está disponivel com
tejadilho na cor Phantom Black.
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Escolha o seu preferido.

Jantes

Escolha entre as 4 cores disponíveis e personalize a seu gosto o interior.

Cores do Tablier
Shale Grey, Brass Metal, Obsidian Black (White stripes)

Jantes em liga leve de 15"

Dimensões
Cores dos estofos
Shale Grey, Brass Metal, Obsidian Black white stripes
Unidades : mm

Altura

1,480
Largura
Via dianteira
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1,680
1,467

Comprimento
Distancia entre eixos

3,670
2,425

Via traseira

1,478
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1025277

Hankook

195/45R16 84 H XL

C1

2245233

KUMHO KH27

185/55R15 86 H

C1

B

B

70 dB

71 dB
2020/740

AB C

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, 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 i10 MY21
Motor
1.0 MPI
1.0 MPI AMT
Nº de cilindros
3
Combustível
Gasolina
Cilindrada (cc)
998
Potência máxima (cv (kW) / rpm)
67 (49,3) /5 500
Binário máximo (Kg.m (Nm) / rpm)
9,8 (96,1) / 3 750
Diâmetro x Curso (mm)
71 X 84
Taxa de Compressão
11:1
Injeção Multiponto
Alimentação
Sim
Sistema ISG - Função "Idle, Stop & Go"
4x2
Tração
Transmissão
Manual de 5 Velocidades Caixa Manual Robotizada (AMT)
Suspensão
Tipo Mcpherson
Dianteira
Eixo de torção
Traseira
Direção
Assistida eletricamente
Tipo
4,9
Raio de viragem minimo (m)
Travões
Travagem assistida
ABS; EBD e BAS
Dianteiros
Discos ventilados 14''
Traseiros
Tambor
Rodas
Liga leve
Tipo de jantes
15"
Dimensão das jantes
185/55R15
Pneus
Não
Pneu de socorro
Dimensões exteriores (mm)
Comprimento
3 670
Largura
1 680
Altura
1 480
Distância entre eixos
2 425
Vias dianteira
1 467
1 478
Vias traseira
Altura ao solo
149
Dimensões interiores (mm)
(1º Fila / 2º Fila)
Espaço para cabeça
996 / 956
Espaço para ombros
1 326 / 1 328
Espaço para ancas
1 260 / 1 230
Pesos e capacidades
36
Depósito de combustivel (l)
Tara (kg)
993
Peso bruto (kg)
1 410
Peso rebocável com; sem travão (kg)
0/0
Volume da bagageira (l) - VDA Min. / Max
252 / 1 050
Consumos, emissões e performances (WLTP)
Low (l/100Km)
6,4
6,6
Medium (l/100Km)
4,8
5
High (l/100Km)
4,5
4,7
Extra High (l/100Km)
5,7
6,1
Combined (l/100Km)
5,2
5,5
Emissões CO2 - Combinado (g/km)
119
125
Aceleração em segundos (0-100km/h)
14,8
17,8
Velocidade Máxima (km/h)
156
156
Garantias
7 Anos s/ Limite de Kms
Viatura
12 Anos s/ Limite de Kms
Pintura/Corrosão

1.0 T-Gdi

100 (73,6) /4 500
17,5 (172) / 1 500
10,5:1
Injeção Direta

Manual de 5 Velocidades

Discos sólidos 13''

16''
195/45R16

3675
1483

152

1045
1470

6,8
5,2
4,6
5,8
5,4
123
10,5
185
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PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS HYUNDAI i10 MY21
Motor
Versão
Conforto
4 Altifalantes
Alavanca de velocidades em pele
Ar condicionado manual
Banco do condutor com ajustamento manual em altura
Bancos traseiro rebatível assimetricamente (60/40)
Bluetooth com reconhecimento de voz
Chave retráctil com comando à distância
Comandos do sistema audio e Cruise Control no volante
Cruise Control
Ecrã touchscreen (tátil) de 8"
Estofos em tecido
Integração de smartphone Apple Carplay e Android Auto
Luz de bagageira
Porta AUX
Porta USB
Porta-copos dianteiro
Regulação em altura dos encostos de cabeça dianteiros
Pedais em aluminio
Vidros dianteiros elétricos
Volante e alavanca da caixa de velocidades com logótipo N
Exterior
Espelhos exteriores aquecidos
Espelhos exteriores com regulação elétrica
Dupla ponteira de escape

1.0 MPi MT
1.0 MPi AMT
Comfort

1.0 T-GDi MT
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Jantes em liga leve de 15"

N Line

-

Jantes em liga leve de 16" (nota: centro da jante em cinza)

-

Luzes de circulação diurna em halogéneo
Luzes de circulação diurna em LED
Óticas de dupla projeção em halogéneo
Grupos óticos traseiros em LED
Vidros laterais traseiros e óculo traseiro privativos
Segurança
6 Airbags - Condutor, passageiro, laterais dianteiros e de cortina
ABS
Alarme com imobilizador
Alerta de arranque do veiculo dianteiro (LVDA)
Alerta de esquecimento de colocação do cinto de segurança
Alerta de Fadiga do Condutor (DAW)
E-call
Indicador de perda de pressão dos pneus (TPMS)
Luzes de travagem de Emergência no Spoiler (HMSL)
Sistema de Ajuda ao Arranque em Subida (HAC)
Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA)
Sistema de manutenção à faixa de rodagem (LKA)
Travagem Autónoma de Emergência (FCA)

S
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S = Série, - = Não disponível, O = Opcional
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.

