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Hyundai i20



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 features 
and equipment that you’d normally associate only with larger

Stylowy na zewnątrz. 
Przestronny wewnątrz.
Nowocześnie wystylizowane nadwozie o długości ponad 4 metrów kryje zaskakująco przestronny przedział pasażerski, 
wyróżniający się doskonałymi proporcjami i wysoką jakością wykończenia, dzięki czemu Hyundai i20 wprowadza  
nowe standardy w swojej klasie.
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Fascynujący z każdej strony.
Atrakcyjny wizerunek sylwetki i20 wzbogacony jest przez efekt “unoszącego się” dachu, uzyskany dzięki zastosowaniu  
polakierowanych na czarno słupków C. Wyróżniające się boczne przetłoczenie biegnące przez całą długość nadwozia  
łączy się z trójwymiarowymi tylnymi lampami, potęgując ekskluzywny charakter tego modelu.
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Wymagaj więcej 
i ciesz się wygodą!
Przestrzeń nie jest luksusem, ale koniecznością. Hyundai i20 zapewnia pełen komfort aż dla pięciu osób nawet w przypadku długich 
podróży. W głównej mierze jest to zasługą wiodącej w klasie przestrzeni na nogi w obu rzędach. Wrażenie przebywania w obszernym 
wnętrzu wzmaga szeroka, kolorowa wstawka w desce rozdzielczej, która nawiązuje stylistycznie do wyglądu paneli drzwiowych  
i tapicerki siedzeń. Dostępne są cztery pakiety wykończeniowe wnętrza, przy czym prezentujemy opcję “Cappuccino”.  
Zasiądź więc wygodnie w fotelu, zrelaksuj się i ciesz się jazdą.
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Jakość, którą widać i czuć.
Całe wnętrze zostało wykończone starannie dobranymi materiałami, które zaimponują Ci wysoką jakością spasowania i wykonania, co w połączeniu  
z bogatym wyposażeniem czyni model i20 wyjątkową propozycją w tej klasie. Wśród oferowanych elementów znalazła się stacja dokująca dla smartfonów 
umieszczona na desce rozdzielczej, podgrzewana kierownica oraz nawigacja satelitarna z 7-calowym ekranem i zintegrowaną kamerą cofania. 
Poszczególne elementy dostępne są standardowo lub opcjonalnie, w zależności od wersji.

Zintegrowany system nawigacji. Łatwy w obsłudze system nawigacji 
z imponującym, 7-calowym ekranem wkomponowany jest w deskę 
rozdzielczą.

System audio. Radio RDS z odtwarzaczem CD/MP3 i łącznością 
Bluetooth dysponuje pamięcią o pojemności 1GB. Kierowca ma również 
możliwość sterowania systemem za pomocą przycisków na kierownicy. 
Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG Inc

Podrzewane koło kierownicy. Kierownica z funkcją podgrzewania jest 
niezastąpiona w mroźne zimowe poranki.

Wejścia Aux i USB. Wystarczy podpiąć smartfona lub przenośny  
odtwarzacz MP3, aby połączyć je z systemem audio Hyundaia i20.

Automatyczna klimatyzacja. Wystarczy wybrać odpowiednią 
temperaturę, a system zadba o całą resztę. System  
klimatyzacji wyposażony jest w funkcję automatycznego  
odparowywania szyb, która dba o ich przejrzystość.

System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS). 
System informuje kierowcę o niezamierzonym opuszczeniu  
wybranego pasa ruchu, emitując wizualne i dźwiękowe ostrzeżenia. 
Unikalny w swojej klasie system występuje już w wersji Premium.
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Każdy dzień przynosi coś  
nowego. Twój i20 jest gotowy! 
Twój i20 pomoże Ci sprostać wszystkim wymaganiom, jakie przyniesie kolejny dzień. Komfortowy 
bagażnik o pojemności 326 litrów można powiększyć aż do 1042 litrów - w tym celu wystarczy  
złożyć tylne siedzenia, uzyskując jednocześnie płaską powierzchnię transportową. Co więcej, można  
też dowolnie podnosić lub opuszczać podłogę bagażnika, a w kabinie pasażerskiej znajduje się wiele  
praktycznych schowków na drobiazgi, z których korzystasz podczas podróży.

Uchwyty na napoje. Uchwyty umieszczone są w praktycznym miejscu 
pomiędzy przednimi fotelami.

Składane i dzielone tylne siedzenia. Tylne siedzenia można złożyć  
w proporcji 60:40, uzyskując praktyczną przestrzeń ładunkową.

Podłoga bagażnika o regulowanej wysokości. Podłogę bagażnika 
można zamontować na dwóch różnych wysokościach, aby uzyskać 
płaską powierzchnię ładunkową przy złożonych tylnych siedzeniach lub 
bardziej pojemny i głębszy bagażnik.

Schowki na butelki w drzwiach. W kieszeniach w przednich drzwiach 
zmieszczą się 1,5-litrowe butelki z napojami, natomiast z tyłu można 
schować butelki o pojemności 1 litra.

Po złożeniu tylnych siedzeń i umieszczeniu 
podłogi bagażnika w najwyższym położeniu 
powstaje płaska powierzchnia transportowa.
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System doświetlania zakrętów poprawia widoczność  
na zakrętach, kierując mocniejszy strumień światła  
na drogę przed samochodem.
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Bezpieczeństwo nie jest opcją. Jest naszą pasją.
 Z entuzjazmem wprowadzamy kolejne funkcje z zakresu bezpieczeństwa do tego segmentu, stosując na przykład stal o bardzo wysokiej wytrzymałości. 
Oprócz czujników deszczu i automatycznych świateł, Hyundai i20 oferuje też zaawansowany układ doświetlania zakrętów, system ostrzegania  
o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) oraz system kontroli ciśnienia w oponach.

System kontroli ciśnienia w oponach. Czujniki wykrywają spadek 
ciśnienia w poszczególnych oponach.

System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS). 
System emituje wizualne, a następnie dźwiękowe ostrzeżenie  
w momencie niesygnalizowanej zmiany pasa ruchu.

Asystent ruszania pod górę. System HAC zapobiega staczaniu  
się pojazdu ze wzniesienia podczas ruszania.

Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości. Górne mocowania  
przednich pasów bezpieczeństwa wyposażono w regulację wysokości, 
co zapewnia komfort podróżowania i wyższe bezpieczeństwo.

6 poduszek bezpieczeństwa. i20 zapewnia ochronę za sprawą  
2 czołowych, 2 bocznych i 2 kurtynowych poduszek bezpieczeństwa.

System stabilizacji toru jazdy (ESC). System współpracuje z układem 
stabilizacji pojazdu VSM w sposób niezauważalny dla kierowcy, 
pomagając mu utrzymać przyczepność i kontrolę nad pojazdem,  
szczególnie podczas jazdy po śliskich nawierzchniach.
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BlueDrive. Uzupełnieniem układu Ideal Stop & Go (ISG), systemu zarządzania pracą alternatora (AMS) oraz opon o niskich oporach toczenia jest 
system odzyskiwania energii (ERS): w momencie, gdy samochód porusza się przy załączonym biegu, ale zamkniętej przepustnicy, efekt hamowania 
silnikiem generuje energię kinetyczną, która jest przekształcana w energię elektryczną i gromadzona w akumulatorze. W efekcie obniża się zużycie 
paliwa i emisja szkodliwych gazów. System BlueDrive dostępny jest jako opcja.

Moc na życzenie.
Poświęciliśmy wiele uwagi osiągom i wydajności silników oferowanych w gamie Hyundaia i20. Wszystkie 
jednostki spełniają normy emisji Euro 6, a ich charakterystyka pracy odpowiada wymaganiom europejskich 
klientów. W ofercie jest aż pięć jednostek benzynowych. Czterocylindrowe silniki benzynowe: 1,25 litra  
o mocy 75 KM (55 kW), 1,25 litra o mocy 84 KM (62 kW) oraz 1,4 litra z automatyczną skrzynią biegów  
o mocy 100 KM (74 kW). Te nowoczesne, w pełni aluminiowe konstrukcje mają podwójny wałek rozrządu  
w głowicy oraz system zmiennych faz rozrządu.  
 
W i20 debiutują dwa nowe silniki benzynowe 1.0 T-GDi 100 KM i 1.0 T-GDi 120 KM. Nowe jednostki stanowią 
odpowiedź na wyzwania dotyczące zmniejszenia zużycia paliwa i redukcji emisji CO2. Trzycylindrowy, 
turbodoładowany silnik z bezpośrednim wtryskiem zwiększa dynamikę samochodu poprzez dostarczenie 
wysokiego momentu obrotowego (172 Nm) w niskim zakresie obrotów (już od 1500 obr./min.).

Dostępne są również dwa silniki wysokoprężne: trzycylindrowy - 1,1 litra o mocy 75 KM (55 kW)
oraz czterocylindrowy - 1,4 litra o mocy 90 KM (66 kW). Te oszczędne i elastyczne jednostki zapewniają
wysokie osiągi i przyjemność z jazdy.

Skrzynie biegów. Sześciobiegowa przekładnia manualna jest standardem we wszystkich wersjach silnikowych z wyjątkiem jednostek 1,25 litra  
i 1.0 T-GDi 100 KM, które zostały wyposażone w manualne skrzynie o pięciu przełożeniach. Silnik benzynowy o pojemności 1,4 litra współpracuje  
z czterobiegową skrzynią automatyczną.



Hyundai i20 już na Ciebie czeka.
Możesz wybierać spośród wielu wariantów modeli i20. Stwórz swoją idealną konfigurację, dobierając kolor nadwozia  
i tapicerki oraz elementy wyposażenia dla wersji 5-cio drzwiowej i Coupé.
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Nowy standard. i20 Classic.
W wyposażeniu standardowym tej wersji znalazły się elementy przydatne w codziennej eksploatacji,  
takiej jak elektrycznie sterowane szyby z przodu, fotel kierowcy z regulacją wysokości czy oparcia tylnich 
siedzeń dzielone w proporcji 60:40. Bez dopłaty otrzymasz również m.in. felgi 15”, komputer pokładowy i 
kieszenie w oparciach siedzeń przednich.

Składany kluczyk z pilotem centralnego zamka. Zamki w drzwiach  
i pokrywie bagażnika można zablokować i odblokować zdalnie  
za pomocą przycisków umieszczonych na kluczyku.

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka. Położenie lusterek 
zewnętrznych można regulować zdalnie za pomocą przycisków  
umieszczonych na konsoli w drzwiach. Dostępna jest również funkcja 
ich ogrzewania.

Składane i dzielone tylne siedzenia. Tylne siedzenia można złożyć  
w proporcji 60:40, uzyskując praktyczną przestrzeń ładunkową.

Fotel kierowcy z regulacją wysokości. Dobierz optymalną pozycję 
dzięki regulacji wysokości fotela.

Kolejny poziom. i20 Classic Plus.
Wersja Classic Plus uzupełnia wersję Classic o elementy podnoszące wygodę użytkowania auta, takie 
jak: klimatyzacja manualna, składany kluczyk z pilotem, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka 
boczne oraz kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. Standardem w wersji Classic Plus 
są również radio z odtwarzaczem MP3 oraz przyciemnione szyby.
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Pełna wygoda. i20 Comfort.
Kolejnym poziomem wyposażenia w gamie i20 jest wersja Comfort. Za sprawą standardowego 
wyposażenia obejmującego przyciski do sterowania systemem audio na kierownicy, odtwarzacz CD 
z łącznością Bluetooth oraz pamięcią o pojemności 1GB oraz skórzaną kierownicę i dźwignię zmiany 
biegów, wersja Comfort oferuje wszystko to, co obiecuje jej nazwa. To jednak nie wszystko. Na liście 
wyposażenia znalazły się także elementy czyniące podróż bardziej bezpieczną i przyjemną, jak na 
przykład system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, tylne czujniki parkowania, światła  
do jazdy dziennej typu LED, reflektory projekcyjne, statyczne doświetlanie zakrętów oraz przednie lampy 
przeciwmgielne czy tempomat z ogranicznikiem prędkości.

Pełna lista dostępnych kolorów nadwozia i wnętrza znajduje się na stronie 28.

Tempomat. Wygodne przyciski umieszczone na kierownicy zapewniają 
łatwą i bezpieczną obsługę tempomatu. Funkcja ograniczenia prędkości 
pozwala Ci ustawić maksymalną prędkość.

Czujniki parkowania. Czujniki parkowania zainstalowane z tyłu 
ułatwiają parkowanie w trudno dostępnych miejscach.

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu. Wszystkie szyby  
są sterowane elektrycznie, a te z przodu posiadają funkcję  
automatycznego otwierania i zamykania - Auto Up / Down. 
(elektrycznie składane lusterka dostęne w wersji Premium)

Reflektory projekcyjnie o dużej wydajności. Reflektory te są 
zintegrowane ze światłami LED do jazdy dziennej oraz światłami 
doświetlającymi zakręty.



Wersja Premium wyróżnia się tylnymi lampami zespolonymi wykonanymi w technologii LED, 
16-calowymi felgami aluminiowymi w standardzie oraz zaciemnionymi szybami tylnymi.  
Dla wersji Premium dostępne jest również panoramiczne okno dachowe, otwierające wnętrze 
auta na światło wpadające z zewnątrz.
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Wersja Premium.
Topowa wersja Premium sprawia, że Hyundai i20 jest jeszcze bardziej pożądany. Oprócz elementów wyposażenia oferowanych w wersji Comfort, znajdziesz  
tu 16-calowe obręcze aluminiowe, elektrochromatyczne lusterko wsteczne (ECM) oraz elektrycznie składane lusterka zewnętrzne. Na uwagę zasługują również 
tylne światła typu LED, zaciemnione szyby tylne oraz opcjonalne, panoramiczne okno dachowe. Z kolei wewnątrz znajdziesz podgrzewane siedzenia przednie, 
wygodną konsolę centralną z podłokietnikiem, automatyczną klimatyzację z systemem automatycznego odparowywania szyb. Standardem są też automatycznie 
włączane światła i wycieraczki z czujnikiem deszczu.

Pełna lista dostępnych kolorów nadwozia i wnętrza znajduje się na stronie 28.

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. Wystarczy wybrać 
odpowiednią temperaturę, a system zadba o całą resztę. Jest nawet 
funkcja automatycznego odparowywania szyb, która dba o ich 
przejrzystość.

Konsola centralna z podłokietnikiem. Pojemny schowek w konsoli 
centralnej wyposażony jest w pokrywę, która tworzy miękki i wygodny 
podłokietnik.

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne. Lusterka zewnętrzne 
składają się elektrycznie, co ułatwia parkowanie w ciasnych miejscach.

Panoramiczne okno dachowe. Wnętrze i20 jest jasne i pełne 
przestrzeni, szczególnie jeśli samochód wyposażony jest  
w opcjonalne, panoramiczne okno dachowe, podkreślające wiodącą  
w tej klasie przestronność kabiny.

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne (ECM). Lusterko  
wsteczne przyciemnia się automatycznie w momencie, gdy czujnik 
wykryje strumień oślepiającego światła z reflektorów samochodu 
jadącego z tyłu.

Tylne światła typu LED. Tylne reflektory wykonane w technologii LED 
zmniejszają zużycie energii i wyróżniają Hyundaia i20 wśród innych aut.



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 features 
and equipment that you’d normally associate only with larger

Hyundai i20 Coupé.
Jeszcze więcej dynamiki. 
Smukły, trzydrzwiowy i20 Coupé zachwyca odważną stylistyką. Dynamiczna linia przedniej szyby 
łączy się z opadającą ku tyłowi linią dachową, którą wieńczy elegancki spojler. Atletyczną, mocną 
sylwetkę podkreśla charakterystyczny, heksagonalny grill, wyraziście ukształtowane zderzaki 
i nadkola oraz dostępne opcjonalnie, unikalne, 17-calowe felgi.
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Poczuj różnicę.
Hyundai i20 Coupé jest tak praktyczny i przyjazny w użytkowaniu jak pięciodrzwiowe modele.  
Przednie siedzenia, wyposażone w funkcję pamięci pozycji, pozwalają na wygodne wsiadanie  
do auta i komfortowy dostęp do tylnych foteli, a bagażnik o pojemności 336 litrów jest  
po prostu największy w swojej klasie. Stylowe, pomarańczowe akcenty, dostępne jako  
opcjonalny pakiet wyposażenia (zdjęcie po lewej), szczególnie dobrze korespondują  
z nadwoziem w kolorze “Tangerine Orange”.

Wyprofilowane panele boczne. Odważne, dynamiczne kształty 
podkreślają sportowy charakter Coupé.

Estetyka Coupé. Opadająca linia bocznych okien łączy się  
z błyszczącym panelem w podstawie słupka C.

Tylny zderzak. Jego odważna linia współgra ze stylistyką przedniego 
zderzaka i dodatkowo uwydatnia atletyczną sylwetkę Coupé.  

Odważnie zaprojektowane detale. Przednie światła przeciwmgielne 
osadzone w wyprofilowanych wnękach jeszcze bardziej podkreślają 
dynamiczny kształt heksagonalnego grilla modelu Coupé.  



Bogaty wybór.
Wszyscy mamy własne upodobania i preferencje, dlatego wraz z Hyundaiem i20 oferujemy jedną z najbogatszych w swojej klasie kombinacji kolorów nadwozia  
z kolorystyką wnętrza. Możesz też wybrać dodatkowe akcesoria lub elementy wyposażenia opcjonalnego, aby dopasować auto do swoich wymagań.  
Pomoże Ci w tym Twój lokalny dealer Hyundaia.

CASHEMERE BROWN
(X9N - METALIK)

PHANTOM BLACK
(5B - PERŁOWY)

STAR DUST
(V3G - METALIK)

AQUA SPARKLING
(W3U - METALIK)

TANGERINE ORANGE METALIK
(T5A - BEZ DOPŁATY, TYLKO DLA COUPÉ)

NEW SLEEK SILVER
(RYS - METALIK)

POLAR WHITE
(PSW - BEZ DOPŁATY)

MANDARIN ORANGE
(T5A - PERŁOWY)

RED PASSION
(X2R - PERŁOWY)
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2570 mm
 4035 mm

14
74

 m
m

1734 mm

WNĘTRZE                                                                            NADWOZIE
Phantom Black

Perłowy
Star Dust

Metalik
Aqua Sparkling

Metalik
New Sleek Silver

Metalik
Polar White
Bez dopłaty

Mandarin Orange
Perłowy

Red Passion
Perłowy

Cashmere 
Brown Metalik

Tangerine 
Orange Metalik

Szary (antracytowy) 

+ + + + + + +

Beżowy

+ + + + +

Szaro-niebieski

+ + + + +

Cappucino

+ +

Czarny z pomarańczowymi elementami (tylko dla Coupé)

+ + + +

Wymiary
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To nie wszystko!
Oryginalne akcesoria Hyundaia zostały stworzone po to, abyś mógł czerpać jeszcze większą radość  
z eksploatacji Twojego i20. Zostały one precyzyjnie wykonane z wykorzystaniem materiałów wysokiej 
jakości, dzięki czemu doskonale dopasowują się do samochodu. Oferowane akcesoria spełniają również 
rygorystyczne standardy producenta, które dotyczą wszystkich produktów z logo Hyundaia.

Podłokietnik ze schowkiem. Ten stylowy podłokietnik kryje użyteczny, 
pojemny schowek, a także pozwala przyjąć wygodną pozycję podczas 
jazdy.

Uchwyt do smartphone’a. Dzięki stacji dokującej twój smartphone 
podczas jazdy będzie zawsze naładowany, a przede wszystkim pozwoli 
Ci wygodnie korzystać z nawigacji i multimediów. W zestawie znajdują 
się końcówki Micro USB oraz do iPhone’a.
iPhone jest znakiem towarowym Apple Inc.

Wkładka do bagażnika. Lekka, wodoodporna i wytrzymała wkładka  
z podwyższonymi krawędziami chroni bagażnik przez zabrudzeniami. 
Idealnie dopasowana do wymiarów bagażnika wkładka przyozdobiona 
jest logotypem i20.

Dywaniki welurowe z brązowymi akcentami. Praktyczne dy-
waniki welurowe ozdobione są brązowymi przeszyciami i logo-
typem i20. Wyposażone w punkty mocowania do podłogi i szorstki, 
antypoślizgowy spód. Dostępne również w szarym, niebiesko-szarym i 
beżowym kolorze.

Hak holowniczy, odłączany pionowo. Wyposażony w trzykulowy 
system blokowania, zapewniający łatwy i bezpieczny montaż przyczepy. 
Wykonany ze stali o wysokiej jakości, a po zdemontowaniu całkowicie 
niewidoczny. Maksymalne obciążenie przy wykorzystaniu bagażnika 
rowerowego montowanego na haku wynosi 75 kilogramów.

Wieszak na marynarkę. Wieszak montowany za zagłówkiem  
przedniego fotela pozwala wygodnie powiesić ubranie podczas podróży. 
Wieszak można błyskawicznie zdjąć i używać go w domu, biurze  
lub hotelu. Spełnia on odpowiednie normy bezpieczeństwa.
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Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów 
technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów. Wzory kolorów wnętrz i nadwozia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych z powodu 
ograniczeń technologii druku. Wszelkie informacje podane w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje znajdujące się 
w niniejszym katalogu nie stanowią i nie będą stanowić części umowy nabycia samochodu zawartej między konsumentem a Autoryzowanym Dealerem 
Hyundai. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera 
świadectwo homologacji typu pojazdu. Samochody Hyundaia objęte są 5-letnią Gwarancją Bez Limitu Kilometrów. Podane w katalogu informacje na temat 
gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone 
w dokumencie gwarancyjnym. 

Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach 
ściśle określonych Dyrektywą Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych może 
się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, 
jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki 
Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.
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