Hyundai i10

Maak een
groots
statement.

In het dagelijks leven zijn het de kleine dingen die een groot verschil maken.
Zoals de nieuwe Hyundai i10. Met zijn frisse, expressieve design en zijn
geavanceerde technologie is de Hyundai i10 een stijlvolle auto, die je de
ruimte en flexibiliteit biedt om een statement te maken.
#HyundaiGoBig

Go big
& beautiful.
Met zijn opvallende, dynamische mix van scherpe hoeken, sterke
lijnen en mooie rondingen is het duidelijk dat deze stadsauto stijl in
overvloed heeft. Een lager dak, een bredere carrosserie en de unieke
X-vorm vallen op. En natuurlijk biedt de Hyundai i10 verrassend veel
ruimte voor jou en je passagiers.

Stap in
voor een grote
verrassing.

Slimme
binnenruimte.

Het stijlvolle, ruime interieur van de Hyundai i10 heeft verfijnde patronen en is
voorzien van de nieuwste multimediatechnologie. Strakke, technische designs
omringen je en alles ziet er strak en modern uit. Een opvallend 3D-honingraatpatroon in het dashboard en op de deurpanelen zorgt voor een sportieve
uitstraling (Premium-uitvoering). Ronde ventilatieopeningen verbinden het
dashboard met de deurpanelen en maken het interieur optisch breder en ruimer.

Geniet van
toonaangevende
connectiviteit.
De Hyundai i10 heeft de meest uitgebreide connectiviteit in zijn klasse. De nieuwe 8-inch
touchscreen toont dankzij Apple CarPlay™ en Android Auto™ (voorbereiding) de inhoud
van je smartphone. Is je Hyundai i10 voorzien van een navigatiesysteem, dan is een vijfjarig
abonnement op Hyundai’s LIVE Services gratis.

Laad jouw smartphone eenvoudig draadloos op (Qi) in de middenconsole (Premium-uitvoering).
De Hyundai i10 is ook voorzien van een USB-aansluiting.

Flexibel en ruim.

De Hyundai i10 is een handige stadsauto, waarmee je gemakkelijk door het drukke
stadsverkeer manoeuvreert en de kleinste parkeerplaatsen benut. Je staat versteld
van zijn wendbaarheid. Met een lengte van 3,67 meter en een breedte van 1,68 meter
combineert de Hyundai i10 compacte buitenmaten met veel interieurruimte. Ongeacht
of je een parkeerplaats in de stad zoekt of alle spullen voor een weekendje weg meeneemt,
de Hyundai i10 is flexibel en ruim.

Vier of vijf zitplaatsen?
De keuze is aan jou.

Met meer interieurruimte dan je van een compacte auto verwacht, is de Hyundai i10 voorbereid
op alles wat je in het stadse leven te wachten staat. Kies voor de versie met vier of met vijf zitplaatsen. Dankzij de lange wielbasis hebben inzittenden genoeg ruimte.

Slimme details voor meer comfort.

Groots in opbergmogelijkheden
Van het open opbergvak boven het dashboardkastje tot de grote opbergvakken in de portieren: de
Hyundai i10 biedt praktische en makkelijke bergruimte.

Veelzijdig in bagageruimte
De kofferbak is met zijn 252 liter inhoud niet alleen een van de grootste in het segment, maar ook een
van de flexibelste. De tweetraps verstelbare laadvloer biedt in de lage stand maximale laadruimte. In
de hoge stand ontstaat een vlakke laadvloer, geschikt voor langere voorwerpen. Klap de gedeelde
rugleuning van de achterbank met één hand neer voor maximaal 1.050 liter aan bagageruimte.

Achteruitrijcamera
Achteruitrijden was nog nooit zo eenvoudig. De achteruitrijcamera is slim geïntegreerd in het handvat
in de achterklep. Zodra je achteruit rijdt, krijg je in beeld wat er achter je gebeurt.

Pittige
prestaties.

De Hyundai i10 is leverbaar met een 1.0-liter MPi-driecilinder benzinemotor
met 49 kW (67 pk) vermogen en 96 Nm koppel. Je hebt keuze uit een handgeschakelde 5-versnellingsbak en een 5-trapsautomaat. De pittige 1.0 T-GDi
met 73,6 kW (100 pk) vermogen en 172 Nm koppel is beschikbaar in de zeer
sportieve i10 N Line-uitvoering.

Handgeschakelde 5-versnellingsbak
De soepele vijfversnellingsbak schakelt snel en precies.

Gerobotiseerde 5-versnellingsbak (AMT)
De geautomatiseerde handgeschakelde 5-versnellingsbak (AMT) combineert het eenvoudig en
ontspannen rijden van een automatische transmissie met een hogere efficiëntie.

Energy Regeneration System (ERS).
Meer energie en een lager brandstofverbruik. De Hyundai i10 is uitgerust met een intelligent energieregeneratiesysteem
(ERS – Energy Regeneration System). Zodra je het gaspedaal loslaat, zet ERS de kinetische energie van de voorwaartse
bewegingssnelheid om in elektriciteit die vervolgens wordt opgeslagen in de accu. De accu voedt de elektrische systemen,
zodat de motor tijdens het versnellen minder wordt belast en daardoor minder brandstof verbruikt.

Technologie voor
veiligheid.

De Hyundai i10 is voorzien van een van de meest uitgebreide actieve
veiligheidspakketten in zijn klasse. Waaronder Hyundai SmartSense, dat
geavanceerde actieve veiligheids- en rijassistentiesystemen bundelt
(ADAS - Advanced Driver Assistance Systems). Ook eCall behoort tot de
standaarduitrusting. Deze functie schakelt automatisch hulpdiensten in
wanneer als gevolg van een aanrijding de airbags worden geactiveerd.
Voor hulp kun je – 24/7, 365 dagen per jaar – ook op de noodknop drukken.

i10
Voor de fijnproevers.

Highlights i10 N Line
•
•
•
•
•
•

De Hyundai i10 is ook verkrijgbaar in een supersportieve
N Line-uitvoering met pittige 1.0 T-GDi-benzinemotor
(73,6 kW/100 pk). Deze stoere uitvoering combineert
het dynamische design, de uitgebreide connectiviteit en
]de geavanceerde veiligheid van de reguliere Hyundai i10
met de sportiviteit en de uitstraling van de modellen uit
de populaire N Line-reeks. Van die sportieve familie maken
ook de Hyundai i30 N Line, i30 Fastback N Line, i30 Wagon
N Line en Tucson N Line deel uit.

16-inch lichtmetalen velgen met 195/45 R16-banden
Dubbele uitlaat, chroom
Bumper, voor en achter, in N Line-design
Stoelen voor, verwarmbaar
Stoelbekleding stof, N Line met rode stiksels
Versnellingspook, lederlook met N-logo

Connectiviteitsdiensten.

Bedien de functies van je Hyundai i10 via je smartphone – of gewoon met je
stem. Hyundai Bluelink maakt het rijden nog makkelijker, prettiger en comfortabeler. Stuur bijvoorbeeld een bestemming via je smartphone direct
naar het navigatiesysteem van je auto. Gebruik Find my car om hem snel
terug te vinden op een parkeerplaats of vergrendel op afstand de deuren
van je Hyundai i10.

Bluelink®,
altijd verbonden.
Een vijfjarig abonnement op Hyundai’s LIVE Services is gratis (in combinatie met het navigatiesysteem). Deze
dienst geeft je actuele informatie over weer, verkeer, snelheidscamera’s (waar dat wettelijk is toegestaan),
points of interest (POI), tankstations en prijzen, parkeergelegenheden en Hyundai-dealerbedrijven.

P
Bestemming versturen naar de auto
Is je Hyundai i10 uitgerust met het navigatiesysteem, dan kun je de Bluelink-app gebruiken
om je bestemming op te zoeken terwijl je niet in
de auto zit. Bluelink synchroniseert vervolgens
met het navigatiesysteem in de auto en je route
wordt geladen. Zo kun je vertrekken wanneer jij
dat wil.
‘Find my car’
Weet je niet meer precies waar je je Hyundai i10
hebt geparkeerd? Geen probleem. De ‘Find my
car’-functie in de Bluelink-app toont je de exacte
(parkeer)locatie van je Hyundai i10. Daardoor
vind je hem altijd makkelijk terug op een groot
parkeerterrein of in een volle parkeergarage.

Op afstand ver-/ontgrendelen
Ben je vergeten je Hyundai i10 af te sluiten? Maak
je geen zorgen, de i10 laat het je weten door
via de Bluelink-app een pushbericht naar je
smartphone te sturen. Vervolgens kun je de auto
via die app, na het invoeren van een pincode, met
slechts een druk op de knop alsnog vergrendelen.
On-demand diagnose
Je kunt via de Bluelink-app op je smartphone een
volledige diagnose van de technische staat van je
i10 laten uitvoeren.

Actuele brandstofprijzen
Vind eenvoudig tankstations in de buurt met de
gunstigste prijs, de openingstijden en de betaalmogelijkheden.
Vind eenvoudig een parkeerplaats
Kies en vergelijk via Bluelink de parkeeropties in
parkeergarages, op parkeerterreinen en langs
de weg.

Hyundai SmartSense
Extra veiligheid en gemoedsrust.
Met Hyundai SmartSense, onze geavanceerde assistentiesystemen, biedt elke nieuwe Hyundai het
nieuwste op het gebied van actieve veiligheid. Van automatisch remmen of snelheid minderen tot
aan het signaleren van voertuigen in de dodehoek; SmartSense waarschuwt je voor alle mogelijke
gevaren rondom de auto – om jou extra veiligheid en gemoedsrust te geven.

Lane Keep Assist (LKA)
Houdt de i10 binnen de lijnen van de rijstrook en gebruikt daarvoor
de camera aan de voorzijde. Overschrijd je een wegmarkering
zonder dat je de richtingaanwijzer hebt ingeschakeld, dan geeft
LKA een waarschuwingssignaal en voert indien nodig een stuurcorrectie uit.
Forward Collision Avoidance Assist (FCA) met voetgangersdetectie
FCA waarschuwt je en remt indien nodig de auto automatisch
af wanneer het een voertuig, fietser of voetganger vóór de auto
detecteert.

High Beam Assist (HBA)
Minder stress en maximale zichtbaarheid. HBA detecteert niet
alleen tegenliggers, maar ook voertuigen voor je in dezelfde rijbaan
en schakelt zo nodig over naar dimlicht.
Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)
Dit slimme systeem voor in het stadsverkeer waarschuwt je als je
voorligger, bijvoorbeeld bij een verkeerslicht of in een file, weer in
beweging komt.

Driver Attention Warning (DAW)
DAW signaleert tekenen van vermoeidheid of afleiding en geeft
een waarschuwing en een pop-up bericht dat een pauze voorstelt.
Intelligent Speed Limit Warning (ISLW) (optioneel)
Herkent snelheidsborden en geeft de snelheidslimiet in realtime
weer in zowel de display van het navigatiesysteem als op het
TFT-scherm.

Accessoires:
aan jou de keuze.
Zeg nou zelf, zo’n mooie en complete auto
kom je maar zelden tegen in deze klasse.
En het kan nog mooier! Met accessoires
accentueer je de vele sterke punten van de
Hyundai i10. Verbaas je over wat je allemaal
nog meer kunt doen met de uitstraling van
jouw Hyundai i10. Je kunt hem helemaal
personaliseren, bijvoorbeeld met een fraaie
striping, lichtmetalen velgen of een van
de frisse kleuraccenten speciaal voor de
Hyundai i10 (verkrijgbaar in verschillende
kleuren).

LED-verlichting bagageruimte en achterklep
Zo heb je altijd genoeg licht als het donker is en je nog iets wilt pakken
achter uit de Hyundai i10.

Meer weten?
Kijk voor uitgebreide informatie over alle
leverbare accessoires in de accessoirebrochure of op www.hyundai.nl.

Fietsendrager (inclusief montagebeugel) & bekabelingset
De Hyundai i10 is ook uit te rusten met een fietsendrager; de geteste en goedgekeurde
combinatie maakt het mogelijk om twee elektrische fietsen tegelijk te vervoeren – uniek in dit
segment!

Lichtmetalen velgen Hét accessoire om je Hyundai
i10 helemaal naar jouw eigen smaak te verfraaien
zijn lichtmetalen velgen. De wielen bepalen namelijk
voor een groot deel de uitstraling van een auto. Alle
velgen zijn speciaal ontwikkeld, getest en goedgekeurd voor de Hyundai i10. Ga langs bij je Hyundaidealer. Er zijn verschillende maten velgen beschikbaar.
En denk ook eens aan een winterbandenset.

Service op maat.

De meeste kennis, de beste service, de juiste
gereedschappen en originele Hyundai-onderdelen tegen transparante, gunstige prijzen. Bij
de Hyundai-dealer is jouw Hyundai in goede
handen. Wij ontzorgen je van A tot Z, of het
nu om groot of klein onderhoud, APK, een
autoverzekering of directe hulp bij een lekke
band gaat.

Je wil vooral genieten van je Hyundai. Daar is hij tenslotte
ook voor bedoeld. De Hyundai-dealer begrijpt dit als geen
ander. Verwacht daarom een zeer breed dienstenpakket,
met onder meer:
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5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift
APK
Hyundai Mobiliteitsgarantie (pechhulp)
Hyundai Verlengde Garantie
Hyundai Originele Onderdelen
Hyundai Bandenservice
Hyundai Ruitenservice
Hyundai Aircoservice
Hyundai Navigatie Onderhoud en updates
Hyundai Originele Accessoires
Hyundai Autoverzekering
Hyundai Erkend Schadeherstel

Een website alleen voor jou
Ben jij Hyundai-rijder? Maak dan snel een MijnHyundaiaccount aan op de site MijnHyundai.nl. Dan kun je heel
eenvoudig je persoonlijke gegevens én de gegevens van
je Hyundai inzien, wijzigen en aanvullen.
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Inzicht in de onderhoudshistorie van jouw Hyundai
Snel online afspraken inplannen bij jouw Hyundai-dealer
Herinneringen ontvangen voor onderhoudsbeurt en APK
Downloaden instructieboekjes
Handige tips en doe-het-zelf-instructievideo’s
Het laatste Hyundai-nieuws
Elke maand kortingen en acties exclusief voor jou als
Hyundai-rijder

Onze toekomst,
jóuw toekomst.
Hyundai Motor Company is een van de succesvolste autofabrikanten
van dit moment – en de op drie na grootste autoproducent ter wereld.
In Nederland behoort Hyundai al ruim een decennium lang bij de top 10
van succesvolste automerken. De kracht van Hyundai zit in constante
innovatie en de ambitie om continu te blijven presteren.
Hyundai maakt er geen geheim van uit te willen groeien tot het duurzaamste automerk ter wereld. Om het rijden in een auto met een zeer
lage of zelfs géén CO2-emissie voor iedereen toegankelijk te maken, geeft
Hyundai volop voorrang aan schone mobiliteit. Niet voor niets is Hyundai
de enige autofabrikant ter wereld die naast benzine- en dieselmotoren
alle denkbare elektrische aandrijflijnen levert: volledig elektrisch, hybride,
mild-hybride, plug-in hybride en zelfs waterstof-elektrisch.
Voor de toekomst ligt Hyundai’s focus op het bedenken én produceren
van nieuwe innovatieve technieken waar iedereen van kan profiteren.
Auto’s zullen steeds meer verbonden zijn met het dagelijks leven van
mensen. Onder meer door autonoom rijden en innovaties om het welzijn
van mensen te verbeteren, zoals het (draadloos) koppelen van mobiele
apparaten met de auto en het volledig verbinden van jouw auto met het
internet. Hyundai’s langetermijnstrategie is om een vooraanstaande rol
te spelen in de ontwikkeling van smart cities, kunstmatige intelligentie
en milieuvriendelijke initiatieven als de realisatie van een emissieloze
waterstofmaatschappij.

Service op maat

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14, Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
T 0252 240 340 F 0252 240 319
www.hyundai.nl

Meer weten?
Wil je meer weten over de
Hyundai i10? Ga voor
uitgebreide informatie naar
www.hyundai.nl/hyundai-i10.

De in deze brochure gebruikte foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie, en kunnen wat betreft
de specificaties afwijken van de standaardspecificaties per type. Aan de foto’s kunnen geen rechten
worden ontleend. Hyundai behoudt zich het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen te
wijzigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder verplichting de reeds op de markt zijnde
auto’s te wijzigen. Raadpleeg voor alle zekerheid de Hyundai-dealer. Het is mogelijk dat sommige
van de getoonde of omschreven opties in deze brochure niet tot de standaarduitrusting behoren.
Deze zijn veelal beschikbaar tegen meerprijs. Druk- en zetfouten voorbehouden. Zie voor de actuele
garantievoorwaarden www.hyundai.nl.
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Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele,
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai je bij
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en heb
je de mogelijkheid je Hyundai twee keer per jaar gratis preventief te laten
inspecteren op mogelijke ongemakken. Kijk voor meer informatie over de
services van Hyundai op www.hyundai.nl/services.

