
-

i20 hečbekas

Jėgos agregatai ir komplektacija

i20 Hatchback 1.2 MPi 84 hp 5MT

i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 6MT

i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 7DCT aut.

i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 100 hp 7DCT aut.

i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 120 hp 7DCT aut.

6.0Jx15 plieniniai ratlankiai 6.0Jx16 lengvojo lydinio ratlankiai 6.0Jx16 lengvojo lydinio ratlankiai

185/65R15 padangos 195/55R16 padangos 195/55R16 padangos 7.0Jx17 „N line“ lengvojo lydinio ratlankiai

215/45/R17 padangos

Fresh Comfort Style N Line

15 990 € 17 090 € – –
17 590 € 18 290 € – –

18 590 € 19 590 € – –
– 20 590 € – –

– 22 190 € 23 190 €

 Gilios sportinio dizaino sėdynės 

Fresh
Comfort

(papildomai prie „Fresh“ įrangos)
Style (papildomai prie „Comfort“ įrangos) N Line (papildomai prie „Style“ įrangos)

Mechaninė oro kondicionavimo sistema LED dienos žibintai Automatinė oro kondicionavimo sistema „N Line“ priekiniai ir galiniai buferiai

–

Šildomos priekinės sėdynės, 3 lygiai  Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis LED priekiniai žibintai „Phantom Black“ juodi šoninių veidrodėlių gaubtai

„Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir garso sistema
10,25 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų 

skydelis
Galiniai LED žibintai Oda aptraukta stovėjimo stabdžio svirtis

Elektra valdomi priekiniai langai
 Belaidis prisijungimas prie Apple CarPlay / 

AndroidAuto
Elektriniai užlenkiami veidrodėliai Juodai dažytos „N Line“ radiatoriaus grotelės

Šildomas oda aptrauktas vairas  Galinio vaizdo kamera ir monitorius  48 V pusiau hibridinė technologija  Sidabro spalvos šoninių slenksčių apdaila

Kėbulo spalvos veidrodėliai Įspėjimo apie atstumą statant galu signalas Tamsinti galiniai langai „N Line“ vairas

Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai  8 colių spalvotas jutiklinis ekranas Slankus priekinis porankis su daiktadėže 

Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema Juoda A/B/C statramsčių ir lubų apdaila

Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema Pavarų perjungimo mentelės

Įspėjimo apie nukrypimą nuo važiavimo juostos 
sistema

Skydeliai nuo saulės su apšvietimu

Pagalbinė važiavimo juostos palaikymo sistema 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai Salono elementų apšvietimas Metalu dengti pedalai ir atrama pėdai

Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu Elektra valdomi galiniai langai  Išmanusis raktas 

Raudonos „N line“ salono detalės ir dygsniai
Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema 

 Vairuotojo budrumo sekimo sistema

 Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti 
su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija

eCall

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

*Tamsinti galiniai langai (pasirenkamieji paketas)

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Iliustracijos yra bendrojo pobūdžio. Realus gaminys gali atrodyti kitaip nei nuotraukose.
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Stabdžiai

*AMS standartas

Emisija ir degalų sąnaudos
Fresh Comfort Fresh Comfort

5,2 5,3 5,3 5,4

Tuščio automobilio masė (min.–maks.)*

Bendroji automobilio masė
Priekaba, be stabdžių
Priekaba, su stabdžiais

Degalų bako talpa
Mažiausias apsisukimo spindulys
Prošvaisa
Ilgis
Plotis
Atstumas tarp ašių
Aukštis

1. Grindų ilgis 670 mm
2. Plotis (tarp ratų arkų) 1072 mm
3. Aukštis 600 mm
4. Atidarymo plotis 1012 mm
5. Atidarymo ilgis 696 mm

VDA
Nulenkta galinė sėdynė (VDA maks.)

Variklis 1.2 MPI 84 AG 1.0 T-GDi 100 AG 1.0 T-GDI 48V 100 AG 1.0 T-GDI 48V 120 AG
Tipas Benzinas Benzinas, turbokompresorius Benzinas, turbokompresorius Benzinas, turbokompresorius
Darbinis tūris 1197 cm³ 998 cm³ 998 cm³ 998 cm³
Didžiausia galia   84 AG 100 AG 100 AG 120 AG
Didžiausias sukimo momentas 118 Nm / 4 200 sūk./min. 172 Nm / 4 000 sūk./min. 172 Nm / 4 000 sūk./min. 200 Nm / 2 000 sūk./min.

Gale   Būgniniai 14 colių diskiniai

Eksploatacinės savybės 1.2 MPI 84 AG 1.0 T-GDi 100 AG 1.0 T-GDI 48V 100 AG 1.0 T-GDI 48V 120 AG

1.2 MPI 84 AG 1.0 T-GDi 100 AG 1.0 T-GDI 48V 100 AG 1.0 T-GDI 48V 120 AG
Priekyje 14 colių aušinami diskiniai 15 colių aušinami diskiniai

0 → 100 km/val. 13,1 sek. 10,4 sek. 11,4 sek. 11,4 sek. 10,1 sek.

5 laipsnių mechaninė 6 laipsnių mechaninė 7DCT automatinė 7DCT automatinė 7DCT automatinė

Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.* 36,8 m 35,3 m

1.2 MPI 84 AG 1.0 T-GDi 100 AG 1.0 T-GDI 48V 100 AG 1.0 T-GDI 48V 120 AG

60 → 100 km/val. 14,4 sek. 9,4 sek. 6,4 sek. 6,4 sek. 8,2 sek.

5 laipsnių mechaninė 6 laipsnių mechaninė 7DCT automatinė 7DCT automatinė 7DCT automatinė

Fresh Comfort Hybrid Black Edition Style

Emisijos standartas EURO 6d

Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP 119 120 119 120 117 118

5 laipsnių mechaninė 6 laipsnių mechaninė 7DCT automatinė 7DCT automatinė 7DCT automatinė

Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP 5,2 5,3 5,2 5,2

Masė 1.2 MPI 84 AG 1.0 T-GDi 100 AG 1.0 T-GDI 48V 100 AG 1.0 T-GDI 48V 120 AG

1 013–1 123 kg 1 065–1 175 kg 1 090–1 200 kg 1 115–1 225 kg 1 115–1 225 kg

1 550 kg 1 600kg 1 630kg 1 650kg 1 650kg

Stogo apkrova 70 kg

Matmenys
40 l

5,2 m
14 cm

450 kg 450 kg 450 kg 450 kg 450 kg
910 kg 1 110 kg 1 110 kg 1 110 kg 1 110 kg

4 040 mm
1 775 mm
2 580 mm
1 450 mm

Bagažinė (talpa 352 litrai)

Bagažinė 1.2 MPI 84 AG 1.0 T-GDi 100 AG 1.0 T-GDI 48V 100 AG 1.0 T-GDI 48V 120 AG
352 l 262 l

1 165 l 1 075 l 

1

2

3

4

5

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Iliustracijos yra bendrojo pobūdžio. Realus gaminys gali atrodyti kitaip nei nuotraukose.
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Komforto įranga
Šildomos priekinės sėdynės, 3 lygiai
Šildomas oda aptrauktas vairas
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas
Veidrodėlis skydelyje nuo saulės su dangteliu vairuotojo ir keleivio pusėje
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija
Lauko temperatūros rodymas
Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu
Nuotolinis centrinis užraktas
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas
Elektra valdomi priekiniai langai
Elektra valdomi galiniai langai
Izoliuotas variklio dangtis
Elektra pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas su apsauga
Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Lietaus jutiklis
Mechaninė oro kondicionavimo sistema
Automatinė oro kondicionavimo sistema
Vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės su apšvietimu

Dinamika

ESC (elektroninė stabilumo sistema)

HAC – pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema

Važiavimo režimo parinkimas

Pavarų perjungimo mentelės

Kėbulas
Radiatoriaus grotelės
Tonuotas langai
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos

Šoniniai veidrodėliai

Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su posūkio signalais
Dienos žibintai
Galiniai rūko žibintai
Priekiniai rūko žibintai
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai
Halogeninės lempos 
LED priekiniai žibintai
Galiniai kombinuotieji LED žibintai
Juodai dažytos durų stiklo juostelės
„Phantom Black“ stogas ir šoninių veidrodėlių gaubtai
Chromuotos durų stiklo juostelės
Tamsinti galiniai langai
Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai
Sidabro spalvos šoninių slenksčių apdaila 
„N Line“ galinis buferis su dvigubu išmetamųjų dujų vamzdžiu

Salonas
Oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties bumbulas (7DCT modelyje bumbulas aptrauktas dirbtine oda)
60:40 sulenkiama galinė sėdynė
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
Puodelių laikikliai priekyje
Viršutinės konsolės lempa, salono apšvietimo lempa bagažo skyriaus lempa
Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas
Slankusis priekinis porankis su daiktadėže
Bagažo skyriaus uždangalas
Salono elementų apšvietimas                                   
Gilios sportinio dizaino sėdynės 

„N Line“ salono apdaila su raudonais akcentai ir dygsniais

Metalu dengti pedalai ir atrama pėdai 

Informacijos ir pramogų sistema

Multimedijos sistema

„Supervision“ prietaisų skydelis 

Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija
Garsiakalbiai ir aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse

USB lizdas

Kelionės kompiuteris

„Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir garso sistema

12 V maitinimo lizdas
10 W belaidis „Qi“ išmaniojo telefono įkroviklis

Sauga

eCall

TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)

HAC (Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema)

ESS (Avarinio sustojimo signalas)

Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės ir priekinės bei galinės saugos užuolaidos

Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai

Imobilizatorius

ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimas ant galinės sėdynės (viršutinis ir apatinis)

FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti) su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija

LDW (Įspėjimas apie nukrypimą iš važiavimo juostos)

LVDA (Įspėjimas, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti)

LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema)

ISLA – išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema

DAW (Vairuotojo budrumo sekimo sistema)

ROA (Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema)

PDW (Įspėjimo apie atstumą statant sistema), statant galu – su išjungimo mygtuku

RVM (Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane)

LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)

FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti): automobiliai / pėstieji / dviratininkai + FCA-JX (sankryžoje), posūkyje

HDA (Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema) *Tik kartu su navigacijos ir išmaniąja greičio palaikymo sistema

PCA-R (Pagalbinė sistema susidūrimui važiuojant atbuline eiga išvengti)

Paaiškinimai: ● Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą, arba pasirenkamo paketo dalis už papildomą kainą - nėra
Fresh Comfort Style N Line

● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

- ● ● ●
- ● ● ●

- p ● ●
● ● ● ●

- - ● ●
● ● - -

- ● ● ●
- - ● ●

Fresh Comfort Style N Line

● ● ● ●

- p ● ●

- - ● ●

- - - ●

Fresh Comfort Style N Line

● ● ● ●

 - / ● T-GDI  - / ● T-GDI ● ●

● ● ● N Line

Kėbulo spalva Kėbulo spalva Kėbulo spalva Blizgi juoda „N Line“

Juoda Juoda Juoda Blizgi juoda „N Line“
● ● ● ●

● ● ● LED
- o ● ●

● ● ● ●
● LED LED LED

- o ● ●
- - ● ●

● ● ● ●
● ● - -

- - ● -
- - ● o

● ● - ●
o o ● o

- - - ●

Fresh Comfort Style N Line

- - ● ●
- - - ●

● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● N Line
● ● ● ●

o o ● ●
- - ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

- - - ●

- - - ●

- - ● ●

- - - ●

Analoginis / 3,5 colių 10,25 colių skaitmeninis 10,25 colių skaitmeninis 10,25 colių skaitmeninis

 Fresh Comfort Style N Line

● ● ● ●
● ● ● ●

3,8 colių kompaktiškas 8 colių spalvotas jutiklinis 8 colių spalvotas jutiklinis 8 colių spalvotas jutiklinis 

● ● ● ●

● ● ● ●

priekyje priekyje priekyje ir gale priekyje ir gale

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

- ● ● ●

Fresh Comfort Style N Line

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

- ● ● ●

● ● ● ●

p ● ● ●

p

- p p p

NSCC-C – su navigacijos sistema susieta greičio valdymo posūkyje sistema 
*Tik kartu su navigacijos ir išmaniąja pastovaus greičio palaikymo sistema                                                   

- p p p

- p p

- - p p

- p p p

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Iliustracijos yra bendrojo pobūdžio. Realus gaminys gali atrodyti kitaip nei nuotraukose.
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Sėdynės ir salono dizainas

Juodas salonas su „Comfort“ audinio sėdynėmis

Dvispalvis juodai pilkas salonas su pilkais akcentais                                                                                  Neapmokestinama kaina automobiliui 200 € + apytikris mokestis automobiliui 19–21 €      

Metaliniai pedalai, tamsaus metalo spalvos durų rankenos, raudoni dygsniai ant vairo, pavarų svirties, stovėjimo stabdžio svirties, centrinės atramos rankai ir sėdynių. Raudonos spalvos dekoracijos ant ventiliacijos angų ir šildytuvo reguliavimo rankenėlių, juoda lubų apdaila.

Pasirenkamieji paketai

„Fresh Plus“ paketas

PDW (Įspėjimo apie atstumą statant sistema), statant galu – su išjungimo mygtuku

Slankusis priekinis porankis

USB lizdas gale

„LED“ paketas

Priekiniai žibintai su daugiažidininiais LED reflektoriais ir statinio lenkimo funkcija

LED gabaritiniai žibintai

Priekiniai rūko žibintai

Blizgi dugno apsaugos plokštė (priekis + galas) ir blizgi pakeliamų galinių durų apdailos juostelė

Blizgios radiatoriaus grotelės (1,2 l variklis)

„Comfort Plus“ paketas

Visiškai automatinis oro kondicionierius su automatiniu stiklo džiovinimu

Lietaus jutiklis

Slankusis priekinis porankis

USB lizdas gale

Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas

„Comfort Navi ir Bluelink“ paketas

10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas

Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)

Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika

Navigacijos sistema belaidžiu ryšiu nepalaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėlių

„Smart Cruise“ paketas

SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema)

LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)

LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)

SCC yra tik modeliuose su dvigubos sankabos transmisija (DCT)                                                

Tamsinti galiniai langai

„Style Navi ir Bluelink“ paketas

10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas

Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)

Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika

„BOSE Premium“ garso sistema su skaitmeniniu stiprintuvu, 7 garsiakalbiais ir žemų dažnių garsiakalbiu

Priekinis stiklas su akustine plėvele         

PCA-R (Pagalbinė sistema susidūrimui važiuojant atbuline eiga išvengti)

PA pagalbinė statymo sistema: statant lygiagrečiai, statmenai, galu

Navigacijos sistema belaidžiu ryšiu nepalaiko „Android Auton“ ir „Apple Carplay“ programėlių

"Safety" paketas

SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema)

FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti): automobiliai / pėstieji / dviratininkai + FCA-JX (sankryžoje), posūkyje

LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)

BCA (Pagalbinė apsaugos nuo susidūrimo aklojoje zonoje sistema), iš galo

RCCA (Pagalbinė įspėjimo apie judėjimo trajektoriją kertančius automobilius važiuojant atbuline eiga sistema)

 17 colių „Style“ lengvojo lydinio ratlankiai, 215/45/R17 padangos

Fresh Comfort Style N Line

- ● ● -

● - - -Juodas salonas su „Fresh“ audinio sėdynėmis

Juodas salonas su „Comfort“ audinio sėdynėmis

- 290 €* 290 €* -

- 290 € 290 € -Dvispalvis juodai pilkas salonas su pilkais akcentais         

Juodas salonas su žaliais akcentais
*tik su šiomis kėbulo spalvomis: „Pantom Black“ juoda, „Polar White“ balta, 

„Sleek Silver“ sidabrinė, „Aurora Grey“ pilka, „Brass“ žalvario

Fresh Comfort Style N Line

- - - ●

„N Line“ salonas: metaliniai pedalai, tamsaus metalo spalvos dažytos durų 
rankenos, raudoni dygsniai ant vairo, pavarų svirties gaubto, stovėjimo stabdžio 
svirties, priekinių durų atramos rankai ir sėdynių, raudonos ventiliacijos angos, 
raudonos šildytuvo reguliavimo rankenėlės, juoda A/B/C statramsčių ir lubų 

apdaila.

– – –

Fresh Comfort Style N Line

350 €

175

– – –

Fresh Comfort Style N Line

890 €

445 €

– – –

Fresh Comfort Style N Line

690 €

345

– – –

Fresh Comfort Style N Line

1 380 €

695 €

995 € 995 €

– 590 € – –

Fresh Comfort Style N Line

Fresh Comfort Style N Line

- - ● 220 €

Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti su automobilių / pėsčiųjų / dviratininkų aptikimo funkcija ir susidūrimo aptikimo sankryžoje 
ar posūkyje funkcija

– – 350 € –

– – 990 € 990 €

Fresh Comfort Style N Line

– –

Fresh Comfort Style N Line

1 990 € 1 990 €

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Iliustracijos yra bendrojo pobūdžio. Realus gaminys gali atrodyti kitaip nei nuotraukose.
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Metalizuoti arba perlamutriniai dažai 390 €
„Mangrove Green“ pilkai melsva – perlamutrinė 0 €

„Phantom Black“ juodas stogas – 490 €

Paaiškinimai: ● Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą arba Pasirenkamas paketas už papildomą kainą, - Nėra

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.
Šios nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Norėdami daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį „Hyundai“ pardavimo atstovą.

Kėbulo spalvos

„Aurora Grey“ pilka (A7G) – metalizuota
„Atlas White“ balta (SAW) –
pagrindinė

„Aqua Turquoise“ turkio (U3H) –
perlamutrinė

„Mangrove Green“ pilkai melsva (MG2) 
–perlamutrinė - nemokamai

„Dragon Red“ raudona (WR7) –
perlamutrinė

„Phantom Black“ juoda (X5B) –
perlamutrinė

„Intense Blue“ mėlyna (YP5) –
perlamutrinė

„Atlas White“ balta (5SA)
„Phantom Black“ juodas stogas

„Mangrove Green“ pilkai melsva ( 
5MG) – perlamutrinė
„Phantom Black“ juodas stogas

„Dragon Red“ raudona (5WR4) –
perlamutrinė
„Phantom Black“ juodas stogas

„Intense Blue“ mėlyna (5YB) – –perlamutrinė  
„Phantom Black“ juodas stogas

„Aqua Turquoise“ turkio (5U3) – perlamutrinė        
„Phantom Black“ juodas stogas

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Iliustracijos yra bendrojo pobūdžio. Realus gaminys gali atrodyti kitaip nei nuotraukose.
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