
Hyundai ix20



Przestronność i funkcjonalność  
w kompaktowym rozmiarze.
Hyundai ix20 udowadnia, że wiodąca w swojej klasie przestronność może iść w parze z atrakcyjną stylistyką.  
Za nowoczesnym wyglądem Hyundaia ix20 stoją funkcje i technologie, dzięki którym jazda samochodem staje 
się jeszcze przyjemniejsza. Komfortowi i przestronności towarzyszą unowocześnione jednostki napędowe, 
spełniające normę Euro 6 i gwarantujące niższe spalanie.
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Dynamiczna przestrzeń 
i wyważone proporcje.
Atrakcyjna linia ix20 idealnie komponuje się z grillem o heksagonalnym kształcie 
oraz z eleganckimi światłami przednimi. Razem akcentują dynamiczny 
charakter samochodu, podkreślony dodatkowo stylowymi felgami aluminiowymi. 
Duży rozstaw osi nie tylko zapewnia niezwykłą przestronność wnętrza, ale także 
przyczynia się do zachowania odpowiednich proporcji, gwarantujących atrakcyjny wygląd. 
Tył ix20 można rozpoznać dzięki wyrazistym lampom w technologii LED.
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Wnętrze ix20 jest wykończone wysokiej jakości materiałami.
Przemyślane rozmieszczenie wszystkich przycisków i wskaźników 
na desce rozdzielczej zapewnia ich łatwą i wygodną obsługę.
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Dużo miejsca  
na doskonałe pomysły.
Hyundai ix20 wyróżnia się wyposażeniem i rozwiązaniami technologicznymi, których zwykle nie oczekuje 
się po samochodach tej klasy. Szeroko otwierające się panoramiczne okno dachowe potęguje poczucie 
przestronności, natomiast stacja multimedialna z opcjonalną nawigacją zapewnia rozrywkę i dostarcza 
informacji dotyczących trasy podczas każdej podróży.

Wyjątkowa przestrzeń. Dzięki wysokości 1600 mm i rozstawowi osi 
wynoszącemu 2615 mm, wnętrze ix20 jest bardziej przestronne niż 
wnętrza niektórych większych modeli, dzięki czemu cała rodzina może 
podróżować w komfortowych warunkach nawet na bardzo długich trasach.

Nowa generacja systemów audio i nawigacji. Umożliwia podłączenie 
iPoda, obejmuje zintegrowaną usługę przechowywania My Music (1 GB) 
oraz obsługę portów AUX i USB. System nawigacji może być wyposażony  
w kolorowy ekran dotykowy TFT 6,5”, obsługujący opcjonalną tylną kamerę.

Panoramiczne okno dachowe. Dach składający się z dwóch paneli 
zapewnia jasne i przestronne wnętrze. Za naciśnięciem przycisku panel 
przedni przechyla się lub otwiera, dzięki czemu można poczuć się jak 
podczas jazdy kabrioletem.

Podgrzewana kierownica i siedzenia. Nie do przecenienia w chłodne 
dni - podgrzewane koło kierownicy oraz podgrzewane siedzenia 
sprawiają, że jazda zimą jest o wiele bardziej komfortowa.
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Asystent parkowania tyłem. Parkowanie tyłem w miejscach o bardzo 
ograniczonej przestrzeni ułatwiają czujniki parkowania emitujące 
sygnały dźwiękowe ostrzegające o przeszkodach oraz tylna kamera  
z podglądem na ekranie nawigacji.

6-biegowa skrzynia biegów. Silniki Diesla dostępne są z 6-biegową,
manualną skrzynią biegów. Silnik benzynowy 1,6 l może być wyposażony
również w nową, wysoce wydajną 6-biegową skrzynię automatyczną.

Funkcjonalność i wygoda.
Wnętrze Hyundaia ix20 można w łatwy sposób dostosować do przewozu osób, ładunków lub ich  
kombinacji. Dzięki pomysłowemu mechanizmowi “Fold & Drive” 60:40 oparcia tylnych siedzeń można 
złożyć na płasko i tym samym uzyskać wiodącą w segmencie łączną przestrzeń ładunkową o pojemności 
aż 1486 litrów. ix20 jest napędzany przez unowocześnione silniki benzynowe lub Diesla, dostępne  
z 5- i 6-biegową skrzynią manualną lub 6-biegową skrzynią automatyczną. Inne praktyczne funkcje,  
takie jak asystent parkowania tyłem czy kamera cofania, sprawiają, że codzienna jazda jest wyjątkowo 
przyjemna i bezstresowa.

Unowocześnione silniki. Oba silniki benzynowe zostały zmodernizow-
ane w celu zapewnienia większej oszczędności paliwa, a dwa silniki 
Diesla oferują teraz większy moment obrotowy, pozwalając na jeszcze  
bardziej dynamiczną jazdę. Wszystkie silniki są zgodne z normą Euro 6.

Praktyczna ładowność. Przestrzeń ładunkowa mieści nawet 440 
litrów bagażu, który można ukryć pod zwijaną roletą. Funkcja składania  
tylnych siedzeń zapewnia jeszcze więcej przestrzeni na potrzeby 
bardziej skomplikowanego transportu większych przedmiotów.
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Tak wielki wybór. Decyzja należy do Ciebie.
Wszyscy jesteśmy wyjątkowi, mamy osobiste preferencje i priorytety. ix20 oferuje wiele wersji kolorystycznych nadwozia oraz trzy warianty  
kolorystyczne wnętrza. Wszystko to stworzono, aby nadać każdemu pojazdowi osobistego charakteru. Możesz wybierać spośród wielu  
elementów wyposażenia dodatkowego i akcesoriów.

Najbliższy Autoryzowany Dealer Hyundai doradzi Ci i pomoże dokonać najlepszego wyboru.

Polar White
(PYW)

Stargazing Blue
(SG5 – Perłowy)

Phantom Black
(PAE – Perłowy)

White Sand
(Y3Y – Metalik)

Ara Blue
(R3U – Metalik)

Micron Grey
(Z3G – Perłowy)

Platinum Silver
(U3S – Metalik)

Fiery Red
(PR2 – Metalik)

Demitasse Brown
(RB4 – Perłowy)
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Felgi

Felgi stalowe 15”Felgi aluminiowe 16”Felgi aluminiowe 17”

Wykończenie wnętrza

BrązoweCzarneBeżowe
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W Hyundaiu naszą inspiracją jest pasja tworzenia 
samochodów, które przekraczają Twoje oczekiwania. 
Kierujemy się tym, jakie samochody powinny być, 
a nie tym, jakie są obecnie. Poszukujemy odpowiedzi, 
zanim pytania zostaną zadane. Nigdy nie przestajemy 
podążać za lepszymi rozwiązaniami, które pomogą Ci 
bardziej cieszyć się życiem. Taki właśnie jest Hyundai.

Co to oznacza dla Ciebie? Oznacza to, że Hyundai, którym 
jeździsz, został zaprojektowany, aby zaskoczyć Cię 
zaawansowaniem technologicznym oraz nowoczesną 
stylistyką. Aby dbać o bezpieczeństwo Twoje i Twoich blis-
kich. Aby dawać Ci pewność siebie i w jak najmniejszym 
stopniu wpływać na środowisko naturalne.
 
Wszystko jest efektem innowacyjnego sposobu 
myślenia, otwartego na nowe możliwości.




