NAUJOJO HYUNDAI i20 MY16 KAINORAŠTIS 2017-06-01
Modeliai

Įranga

Pavarų dėžė

Kuras

Galia
kW/ag

Kaina EUR
su PVM

5MT
5MT
5MT
5MT
5MT
4AT
4AT
6MT

Benzinas
Benzinas
Benzinas
Benzinas
Benzinas
Benzinas
Benzinas
Dyzelinas

55/75
55/75
74/100
74/100
74/100
74/100
74/100
55/75

12.590
12.990
14.990
13.990
15.990
14.990
15.990
14.990

AKCIJOS
kaina EUR
su PVM

Jūs
Laimite
EUR

11.890
11.590
12.590

700
1400
2400

13.990

1000

i20

1.2 MPi ISG
1.2 MPi ISG
1.0 T-GDi
1.0 T-GDi
1.0 T-GDi
1.4 MPi
1.4 MPi
1.1 CRDi ISG

Classic
Fresh
Fresh
Comfort
Style
Comfort
Style
Classic

Papildomai užsakoma gamyklinė įranga:
"Metallic" dažai

Kaina EUR su
PVM
250

Comfort papildoma gamyklinė įranga

Paketas "Plius":
•
•
•
•
•
•
•
•

750

Automatinė klimato kontrolės sistema
Automatinio lango džiovinimo funkcija
Automatinis apšvietimo valdymas
Elektra sulenkiamas šoniniai veidrodėliai su automatine funkcija
Atrama rankai/dėtuvė centrinėje konsolėje
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Lietaus jutiklis
Reguliuojamas saugos diržų aukštis

Style papildoma gamyklinė įranga

Paketas "Luxury":

850

• Chromuotos išorinės rankenos
• Galinio vaizdo kamera
• Beraktės rakinimo ir užvedimo sistemos išmanusis raktas

“Hyundai” automobiliams suteikiama 5 metų garantija neribojant ridos, 5 metų techninė pagalba kelyje ir 5
metų nemokamas techninis patikrinimas, užsakomas vairuotojo iniciatyva. Tai automobilio apžiūra, kuri
atliekama vieną kartą per metus tarp reguliarios techninės priežiūros.
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Hyundai i20
Classic | Standartinė įranga
Saugos įranga
ABS (stabdžių antiblokavimo sistema)
Vaiko kėdutės ISOFIX tvirtinimo jungtis galinėje sėdynėje
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija
Priekinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais
Galinių durų užraktai vaikams apsaugoti
Galinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais
Saugos oro užuolaidos
Priekinių sėdynių saugos diržai su įtempimo įtaisais
Atšvaitas duryse
Priminimas apie neužsegtą galinės sėdynės saugos diržą
Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
Pavaros indikatorius
Būgniniai stabdžiai, gale
Аutomatiniai į greitį reaguojantys durų užraktai
ESC (elektroninė stabilumo kontrolės sistema)
TPMS (padangų slėgio stebėjimo sistema)
ESS (avarinio stabdymo signalas)
Aušinami diskiniai stabdžiai, priekyje
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje
VSM (automobilio stabilumo valdymo sistema)
HAC (pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema)
Išorės įranga
6.0J X 15 plieniniai ratlankiai su 185/65R15 padangomis
Šildomi šoniniai veidrodėliai
Antena
Šildomas galinis langas
Kėbulo spalvos buferiai
Aukštai sumontuotas stabdymo žibintas
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos
Purvasaugiai
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
Posūkių žibintai šoniniuose veidrodėliuose
Dienos šviesos žibintai
Galinis rūko žibintas
Elektriniai reguliuojami šoniniai veidrodėliai
Galinio lango apliejiklis ir valytuvas su valymo su pertrūkiais funkcija
Priekiniai žibintai su palydėjimo funkcija
Laikinas atsarginis ratas
Ratlankių gaubtai
Tonuoti langai
Vidaus įranga
12 V maitinimo lizdas centrinėje konsolėje (2 vnt.)
Oda aptrauktas vairas
60:40 sulenkiama galinė sėdynė
Oda aptrauktas pavarų svirties bumbulas
Viršutinės rankenos įsitvėrimui (1 priekyje, 2 gale)
Bagažo skyriaus apšvietimas
AUX/USB lizdas
Taškinis apšvietimas
Medžiaginiai sėdynių apmušalai
Kišenės žemėlapiui priekinėse ir galinėse duryse
Bagažo skyriaus uždangalas
Radijas, MP3 grotuvas
Puodelių laikiklis apatinėje konsolėje
Matinės chromuotos vidinės durų rankenos
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
Kišenė priekinės keleivio sėdynės atloše
Garsiakalbiai priekinėse duryse
Šildomos priekinės sėdynės
Pirštinių dėtuvė su vėsinimo funkcija
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas
Pirštinių dėtuvės apšvietimas
Veidrodėliai skydeliuose nuo saulės
Nulenkiamos galvos atramos priekinėse sėdynėse
Dokumentų laikiklis vairuotojo skydelyje nuo saulės
Reguliuojamas galvos atramų aukštis
Kelionės kompiuteris
Šildomas vairas
Komforto įranga
Oro kondicionierius
Tris kartus sumirksintis posūkių žibintas
Elektra valdomi priekiniai langai
PTC šildytuvas (tik modeliuose su dyzeliniu varikliu)
Vėliau išsijungiantis salono apšvietimas
Nuotolinis centrinis užraktas
Elektrinis vairo stiprintuvas
Valytuvai su kintamo valymo dažnio funkcija
Fresh | papildomai/skirtingai nuo Classic įrangos
Tamsaus atspalvio dekoratyviniai ratų gaubtai
"Bluetooth" laisvų rankų įrangos valdymo mygtukai ant vairo
Dėtuvė saulės akiniams
Laikinas atsarginis ratas (išskyrus 1,0 T-GDI)
Juoda salono lubų apdaila
Nuleistos padangos remonto rinkinys (tik 1,0 T-GDI)
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo
Comfort | papildomai/skirtingai nuo Classic įrangos
Nukrypimo nuo važiavimo juostos įspėjimo sistema (LDWS)
Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse
Priekiniai rūko žibintai
Medžiaginiai sėdynių apmušalai
Izoliuotas variklio dangtis
Radijas su USB ir MP3 grotuvu
Posūkio kryptimi šviečiantys žibintai
Reostatas
LED dienos šviesos žibintai
Reguliuojamo aukščio bagažo dugnas
Projekciniai priekiniai žibintai
Bagažo tvirtinimo tinklas ir kabliai
Galiniai statymo jutikliai
Veidrodėlio skydelyje nuo saulės apšvietimas
Elektra valdomas vairuotojo langas su automatine pakėlimo ir nuleidimo
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo
funkcija
Dėtuvė saulės akiniams
Elektra valdomi galiniai langai
Greičio palaikymo sistemos ir greičio ribojimo sistemos valdymo mygtukai ant
Bluetooth" laisvų rankų įrangos valdymo mygtukai ant vairo
vairo
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Style | papildomai/skirtingai nuo Comfort įrangos
6.0J x 15 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 185/65R15
"Supervision" prietaisų skydelis
padangomis
Chromuotas priekinių grotelių apvadas
Atrama rankai/dėtuvė centrinėje konsolėje
Elektra sulenkiamas šoniniai veidrodėliai su automatine funkcija
Automatinio lango džiovinimo funkcija
Dekoratyvinės šoninės juostelės
Automatinė klimato kontrolės sistema
LED galinis žibintas
Automatinis žibintų valdymas
Priekiniai statymo jutikliai
Reguliuojamas saugos diržų aukštis
Tamsinti stiklai
Lietaus jutiklis
Įdiegta išmaniojo telefono prijungimo sistema
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Garsiakalbiai galinėse duryse

“Hyundai” automobiliams suteikiama 5 metų garantija neribojant ridos, 5
metų techninė pagalba kelyje ir 5 metų nemokamas techninis
patikrinimas, užsakomas vairuotojo iniciatyva. Tai automobilio apžiūra, kuri
atliekama vieną kartą per metus tarp reguliarios techninės priežiūros.
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