Naujojo HYUNDAI i10 MY17 KAINORAŠTIS 2017-04-03
Modeliai

Įranga

1.0 MPI
1.0 MPI

Classic
Comfort

Papildomai užsakoma gamyklinė įranga:
"Metallic" dažai, visi įrangos lygiai

Pavarų dėžė

Kuras

Galia kW/AG

Kaina EUR
su PVM

5MT
5MT

Benzinas
Benzinas

48,5/66
48,5/66

9 990
11 590
Kaina EUR su PVM
250

“Hyundai” automobiliams suteikiama 5 metų garantija neribojant ridos, 5 metų techninė pagalba kelyje ir 5 metų
nemokamas techninis patikrinimas, užsakoma vairuotojo iniciatyva. Tai automobilio apžiūra, kuri atliekama vieną
kartą per metus tarp reguliarios techninės priežiūros
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„Hyundai i10“ 5 durų modelis
Classic | standartinė įranga
Saugos įranga
ABS (stabdžių antiblokavimo sistema)
BAS (Avarinio stabdymo stabdžių stiprintuvas)
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija
Saugos oro užuolaidos
ESC (elektroninė stabilumo kontrolės sistema)
Aušinami diskiniai stabdžiai, priekyje
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje

Vaiko kėdutės ISOFIX tvirtinimo jungtis galinėje sėdynėje
Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo sistema
Diskiniai stabdžiai, galinių
Priminimas apie neužsegtą saugos diržą
Padangos remonto rinkinys
VSM (automobilio stabilumo valdymo sistema)

Išorės įranga
14 colių plieniniai ratlankiai su visą 2 ratlankį ratlankių
gaubtaispalvos buferiai
Kėbulo
Juoda spalvos išorinės durų rankenos
Juoda spalvos šoniniai veidrodėliai
Kėbulo spalvos bagažo durų rankenos

Šildomas galinis langas
Purvasargiai (priekinių ir galinių)
Galinio lango valytuvas
Tonuoti stiklai

Vidaus įranga
12 V maitinimo lizdas
Medžiaginiai sėdynių apmušalai
Nulenkiamos galvos atramos priekinėse sėdynėse
Šildomas vairas
Oda aptrauktas pavarų svirties bumbulas
Oda aptrauktas vairas

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas
60:40 sulenkiama galinė sėdynė
Reguliuojamas galvos atramų aukštis (priekinėse ir užpakalinės
sėdynėse)priekinės sėdynės
Šildomos
Kietas bagažo skyriaus uždangalas
Dokumentų laikiklis vairuotojo skydelyje nuo saulės

Komforto įranga
Oro kondicionierius
AUX/USB lizdas
Nuotolinis centrinis užraktas
Elektra valdomi priekiniai langai
Garsiakalbiai priekinėse duryse

Valytuvai su kintamo valymo dažnio funkcija
Vairo stiprintuvas su varikliuku
Tris kartus sumirksintis posūkių žibintas
Radijas, MP3 grotuvas
Kelionės kompiuteris

Comfort | papildomai/skirtingai nuo "Classic" įrangos
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCWS)
Veidrodėliai skydeliuose nuo saulės
Nukrypimo nuo važiavimo juostos įspėjimo sistema (LDWS) Bluetooth
Galiniai statymo jutikliai
Greičio palaikymo sistemos
14 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Elektra sulenkiamas šoniniai veidrodėliai
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos
Šildomi šoniniai veidrodėliai
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
Elektra valdomi galiniai langai
LED dienos šviesos žibintai
Garsiakalbiai galinėse duryse
Priekiniai rūko žibintai su LED
Įdiegta išmaniojo telefono prijungimo sistema
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
Greičio ribojimo sistemos
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo
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Hyundai i10 Techniniai duomenys:
Variklis
Tipas
Cilindrų skaičius
Darbinis tūris
Cilindro skersmuo
Stūmoklio eiga
Suspaudimo laipsnis
Vožtuvų skaičius
Didžiausia galia
Didžiausias sukimo momentas
Degalų tiekimo sistema
Dinamika
Didžiausias greitis
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.
Degalų sąnaudos ir išmetamų teršalų kiekis
Mieste
Užmiestyje
Vidutiniškai
Išleidžiamo CO2 kiekis
Pavaros sistema
Tipas
Sankaba
Pavarų dėžė
Važiuoklė

cm3
mm
mm

kW (AG) / sūk./min.
Nm / sūk./min.

km/val.
s

156
14.7

l / 100 km
l / 100 km
l / 100 km
g / km

6.0
4.0
4.7
108
Priekiniai varomieji ratai
Sausa,
vienomechaninė
disko
5 laipsnių

Priekyje
Gale

Stabdžiai
Stovėjimo stabdys

Priekyje
Gale

Pakaba
Vairas
Ratų dydis
Padangų dydis
Matmenys
Ilgis
Plotis
Aukštis
Važiuoklės bazė
Tarpvėžė
Prošvaisa
Mažiausias apsisukimo spindulys
Svoris ir tūris
Tuščio automobilio masė (min - max)*
Bendroji masė
Priekabos be stabdžių masė
Priekabos su stabdžiais masė
Stogo apkrova
Degalų bako talpa
Bagažinės talpa su nenuleistomis galinėmis sėdynėmis
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis

Benzininis DOHC
R3
998
71.00
84.00
10.5:1
12
48,5 (66,0) / 5 500
95,2 / 3 500
MPI

mm
mm
mm
mm
Priekyje, mm
Gale, mm
mm
m
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
l

Aušinami diskiniai stabdžiai
Diskiniai
Rankinė svirtis
„MacPherson" statramstis
Torsioninė
Elektrinis vairo stiprintuvas
5.5J x 14
175/65R14
3,665
1,660
1,500
2,385
1,467
1,480
149
4.8
1 008 - 1 083
1,420
60
40
252
1,046

* Sukomplektuotos

transporto priemonės tipo patvirtinimo skaičiai.
Tuščio automobilio masė priklauso nuo įrangos.
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