ix20

Priestrannosť. Všestrannosť.
A svieži, nový vzhľad. Nový Hyundai ix20
Nový Hyundai ix20 dokazuje, že priestrannosť na špičke triedy nemusí byť na úkor štýlu.
Jeho svieži, dynamický dizajn podporujú nové funkcie a technologické zlepšenia, ktoré zvyšujú pôžitok z jazdy.
Preto to nie je iba vonkajší vzhľad, čo robí novú ix20 takou atraktívnou.
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Nový obraz priestoru
v kompaktnom formáte
Atraktívne línie novej ix20 plynulo prechádzajú do novej výraznej šesťuholníkovej
masky chladiča a do nových pretiahnutých projekčných reflektorov. Spolu vytvárajú
dynamický vzhľad vozidla, zvýraznený elegantnými novými zliatinovými diskmi kolies.
Dlhý rázvor nielenže umožňuje vytvoriť pôsobivo priestranný interiér, ale prispieva
aj k vyváženým proporciám. Na zadnej časti karosérie identifikujú novú ix20 zadné
skupinové svetlá z LED.
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Kabína novej ix20 je zhotovená z materiálov vysokej kvality.
Prístroje a ovládacie prvky sú umiestnené v optimálnom dosahu.
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Množstvo priestoru
na svetlé idey
Nový Hyundai ix20 môže byť vybavený prvkami a technológiami, ktoré by ste v tejto triede vozidiel
neočakávali. Rozmerné panoramatické strešné okno umocňuje pocit veľkého priestoru v kabíne,
audiosystém a navigačný systém vám poskytujú zábavu a orientáciu na ceste, kamkoľvek idete.

Foto je ilustračné a má informatívny charakter.
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Audiosystém a navigačný systém novej generácie.
Nový audiosystém má integrovanú pamäť na záznam hudby My Music
(1 GB), vstupy AUX a USB umožňujú pripojiť a ovládať prehrávač iPod.
Navigačný systém má farebný dotykový monitor TFT s uhlopriečkou
16,5 cm (6,5"), na ktorom sa zobrazuje aj záber z cúvacej kamery.

Vyhrievané sedadlá a volant. Nič nie je v chladnom zimnom ráne
príjemnejšie ako vyhrievané sedadlá a vyhrievaný volant.

Panoramatické strešné okno. Dvojdielne okno privádza do interiéru
prirodzené svetlo a čerstvý vzduch. Stlačením gombíka sa predný
diel vyklopí alebo odsunie a poskytne zážitok z jazdy s otvorenou
strechou.

Vnútorný priestor. S výškou 1 600 mm a s rázvorom 2 615 mm
má Hyundai ix20 veľkorysejší vnútorný priestor kabíny ako mnohé
väčšie automobily, vďaka čomu môže rodina pohodlne cestovať
aj na dlhé vzdialenosti.
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Oveľa viac ako iba pekný vzhľad
Interiér si môžete nakonfigurovať na prepravu osôb, nákladu alebo na kombináciu oboch.
Inteligentný mechanizmus fold & dive umožňuje sklopiť operadlo zadného sedadla, delené v pomere
60 : 40, do podlahy tak, že sa vytvorí batožinový priestor s objemom až 1 486 litrov. Novú ix20 poháňajú
zdokonalené benzínové a naftové motory, ktoré sú k dispozícii s 5– alebo 6–stupňovou manuálnou
prevodovkou alebo s novou 6–stupňovou automatickou prevodovkou. Ďalšie praktické prvky
ako zadné parkovacie senzory a cúvacia kamera uľahčujú každodennú jazdu a znižujú stres.
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Zadné parkovacie senzory. Cúvanie v tesnom priestore uľahčujú
zadné parkovacie senzory, akusticky indikujúce vzdialenosť od
prekážky.

Variabilný batožinový priestor. Batožinový priestor má veľký
základný objem 440 litrov pod sťahovacím krytom. Posuvné zadné
sedadlo umožňuje zväčšiť objem batožinového priestoru pri preprave
rozmerných predmetov.

Šesťstupňová prevodovka. Naftové motory majú 6–stupňovú
manuálnu prevodovku rovnako ako benzínový motor 1,6 litra,
ktorý môže byť na želanie vybavený aj novou, vysoko účinnou
6–stupňovou automatickou prevodovkou.

Zdokonalené motory. Benzínové aj naftové motory boli modifikované
na zníženie spotreby paliva, dva naftové motory majú zvýšený
krútiaci moment. Všetky motory spĺňajú emisnú normu Euro 6.
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Veľký výber. Vy rozhodujete

Interiér

Každý z nás je iný a má vlastné preferencie a priority. Nový Hyundai ix20 je k dispozícii v širokej palete farieb karosérie doplnenej dvomi farebnými
variantmi interiéru. Všetky boli navrhnuté tak, aby ste svojmu vozidlu dodali individuálny charakter, ktorý môžete ďalej umocniť prvkami vybavenia
na želanie a originálnym príslušenstvom.
Váš predajca Hyundai vám poradí a pomôže pri výbere.

Perleťové farby

Metalické farby

Pastelová farba

Foto je ilustračné
Béžový dvojfarebný

Foto je ilustračné
Čierny jednofarebný

Disky
Micron Grey

Platinum Silver

Phantom Black

White Sand

Polar White

16–palcové zliatinové disky

Ara Blue

Stargazing Blue

Fiery Red

Rozmery
1 600 mm

Demitasse Brown

15–palcové oceľové disky

2 615 mm
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4 100 mm

1 765 mm
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Neustále s vami

TECHNICKÉ ÚDAJE – ix20 F/L

Keď si odveziete váš nový Hyundai ix20 z predajne, je to začiatok dlhého a šťastného vzťahu.
Pripravili sme množstvo programov, ktoré vám ho spríjemnia.
Záruka 5 rokov bez obmedzenia počtu
najazdených kilometrov
Najlepším dôkazom dôvery v kvalitu našich
produktov je 5–ročná záruka na nový automobil.
Môžete vychutnať 5 rokov bezstarostného jazdenia,
5 rokov cestnej asistenčnej služby a 5 rokov
zvýhodnených ročných prehliadok technického
stavu vozidla, aby ste jazdili úplne
bez starostí. A to všetko bez akéhokoľvek
obmedzenia počtu najazdených kilometrov.

Záruka 12 rokov na karosériu

Originálne náhradné diely Hyundai

Navyše k našej 5–ročnej záruke poskytujeme
aj 12–ročnú záruku proti prehrdzaveniu karosérie
zvnútra.

Naše originálne náhradné diely sú vyrobené
podľa rovnakých štandardov ako originálne
diely montované vo výrobe a vzťahuje
sa na ne rozsiahla záruka.

Originálne príslušenstvo Hyundai
Nič sa nehodí lepšie ako originálne príslušenstvo
Hyundai. Je navrhnuté a skonštruované tak, aby
zlepšovalo vzhľad a zvyšovalo úžitkovú hodnotu
vašej ix20, a spĺňa prísne kvalitatívne štandardy
produktov Hyundai.

KAROSÉRIA
Karoséria
ROZMERY
Celková dĺžka (mm)
Celková šírka (mm)
Celková výška (mm)
Rázvor (mm)
Rozchod vpredu (mm) pneu 195/65/R15
Rozchod vzadu (mm) pneu 195/65/R15
Polomer otáčania (m)
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky
– podľa VDA 211/214
MOTOR
1.4 DOHC CVVT 16V
Typ
zážihový radový
1396
Zdvihový objem motora (cm3)
Druh paliva
BA 95 B
Počet valcov
4
Kompresný pomer
10,5:1
Max.výkon (kW/k/ot/min)
66/90/6 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)
137/5 000
Príprava zmesi
viacbodové vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)
50
PREVODOVKA A POHON
Typ
5-stupňová manuálna
Počet náprav/poháňaných
2/1 - predná
VÝKONY
Max. rýchlosť (km/h)
168
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)
12,8
SPOTREBA PALIVA (L/100KM)/CO2 (G/KM) – PODĽA SMERNICE ES 715/2007-692/2008
Cyklus
mestský so systémom ISG [bez ISG]
6,6/152
mimomestský so systémom ISG [bez ISG]
5,1/117
kombinovaný so systémom ISG [bez ISG]
5,6/130
HMOTNOSTI
Pohotovostná hmotnosť
1253-1343
[Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)
Celková hmotnosť (kg)
1 710
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)
1 300
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)
550
Maximálne zaťaženie strechy (kg)
70
RIADENIE
Typ
ZAVESENIE
Predných kolies
Zadných kolies
BRZDY
Predné
Zadné
PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík

5-dverová
4 100
1 765
1600
2 615
1 553
1 557
5,21
156
440/1486
1.6 DOHC CVVT 16V
zážihový radový
1591
BA 95 B
4
10,5:1
92/125/6 300
156/4 200
viacbodové vstrekovanie
50

1.6 DOHC CVVT 16V
zážihový radový
1591
BA 95 B
4
10,5:1
92/125/6 300
156/4 200
viacbodové vstrekovanie
50

1.4 CRDI DOHC 16V
vznetový radový
1396
NM
4
16:1
66/90/4 000
240/1 500-2 500
Common Rail System
50

1.6 CRDI DOHC 16V
vznetový radový
1582
NM
4
17,3:1
94/128/4 000
260/1 500-3 000
Common Rail System
50

6-stupňová manuálna
2/1 - predná

6-stupňová automatická
2/1 - predná

6-stupňová manuálna
2/1 - predná

6-stupňová manuálna
2/1 - predná

185
10,8

180
11,5

167
14,2

186
11,1

7,1/166
5,2/123
5,9/139

[8,6/200]
[5,2/121]
[6,5/150]

4,9/128
3,8/99
4,2/110

5,1/135
4,0/104
4,4/115

1255-1355

1297-1410

1345-1446

1356-1455

1 710
1 300
550
70

1 780
1 100
550
70

1 800
1 300
550
70

1 810
1 300
550
70

hrebeňové s posilňovačom riadenia
nezávislé McPherson so stabilizátorom
spriahnutá so skrutnou priečkou
kotúčové s vnútorným chladením
kotúčové
195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr
Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.
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Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje
len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai
koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
skladové číslo: 045049F

Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od
skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu
pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok
a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo
zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím
predajcom Hyundai o detailoch.

