Hyundai ix20

Prostor. Praktičnost.
A svěží dynamický vzhled. Hyundai ix20.
Model ix20 dokazuje, že největší prostor ve svém segmentu nemusí být na úkor stylu. Přitom jeho svěží a dynamický
design je doplněn novými prvky výbavy a technickými vylepšeními, díky nimž je jízda ještě zábavnější.
Není to tedy jen úžasný nový vzhled, co činí Hyundai ix20 tak atraktivním.
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Nová tvář prostoru
v kompaktním formátu.
Zajímavé linie modelu ix20 plynule navazují na odvážnou novou šestiúhelníkovou
masku chladiče a elegantní nové projekční světlomety. Společně vytváří dynamický
dojem, který umocňují elegantní kola z lehké slitiny.
Dlouhý rozvor umožnil vytvořit pozoruhodně prostorný interiér, ale zároveň též
přispívá k atraktivně vyváženým proporcím. Vzadu je Hyundai ix20 rozpoznatelný
podle výrazných sdružených LED světel.
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Interiér modelu ix20 je vyroben z velmi kvalitních materiálů.
Přístroje a ovládací prvky jsou navrženy a rozmístěny s ohledem na snadné ovládání.
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Hodně prostoru
pro skvělé nápady.
Hyundai ix20 se dodává s výbavou a technikou, jakou v automobilu této třídy možná neočekáváte.
Panoramatické střešní okno s velkým otvíratelným panelem umocňuje pocit prostornosti,
zatímco audiosystém a navigace Vám zajistí zábavu a ukáží správnou cestu, ať bude Váš cíl kdekoli.

Nová generace audiosystému a navigace. Nový audiosystém zahrnuje
vstup pro iPod, integrovanou paměť My Music (1 GB) a konektory AUX
a USB. Navigační systém má 6,5" barevný dotykový displej, který je
společný i pro integrovanou zadní kameru.

Vyhřívaný volant a sedadla. Za chladného počasí velmi oceníte
vyhřívaná sedadla stejně jako vyhřívaný volant.

Panoramatické střešní okno. Střešní okno tvořené dvěma panely
vytváří prozářenou, vzdušnou atmosféru. Přední část se po stisknutí
tlačítka odsune dozadu, čímž navodí pocit jízdy pod širou oblohou.

Vnitřní prostor. Díky vnější výšce 1 600 mm a rozvoru 2 615 mm nabízí
ix20 víc vnitřního prostoru než mnoho větších vozů, což znamená, že
rodiny mohou cestovat komfortně i v případě opravdu dlouhých cest.
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Víc než jen příjemný vzhled.
Interiér si můžete uspořádat pro přepravu cestujících, zavazadel nebo obojího. Zadní sedadla dělená
v poměru 60:40 a vybavená šikovným skládacím mechanismem lze složit tak, až vznikne zavazadlový prostor
o úctyhodném maximálním objemu 1 486 litrů.
Nový ix20 je poháněn řadou úsporných zážehových a vznětových motorů s pěti nebo šestistupňovou
manuální převodovkou, resp. novou šestistupňovou automatickou převodovkou. Ovládání vozu je snadné
a pohodlné díky mnoha praktickým prvkům výbavy, jako jsou například parkovací senzory a zadní kamera.

Zadní parkovací kamera. Couvání usnadňují parkovací senzory, které
zvukovým signálem upozorňují na překážky a zadní kamera, jejíž obraz
je přenášen na displej navigačního systému nebo na displej ve vnitřním
zpětném zrcátku.

Variabilní zavazadlový prostor. Velký zavazadlový prostor nabízí
pod roletovým krytem objem až 570 litrů, pokud je maximálně využit
podélný posun zadních sedadel ve prospěch nákladu.

Šestistupňová převodovka. Vznětové motory disponují šestistupňovou
manuální převodovkou, stejně jako zážehový motor 1,6 litru, který může
být vybaven také novou, velmi účinnou šestistupňovou automatickou
převodovkou.

Modernizace motorů. Oba zážehové motory byly přepracovány, aby
byly ještě hospodárnější. Dva vznětové motory zase poskytují ještě
větší točivý moment, aby zprostředkovaly dynamičtější jízdu.
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Široký výběr. Rozhodnutí je na Vás.
Každý jsme jiný a každý máme své vlastní preference a priority. Hyundai ix20 je k dispozici v rozmanité škále barev karosérie, doplněné dvěmi barevnými variantami
interiéru. Všechny možnosti jsme navrhli tak, aby dokonale vyjadřovaly Váš osobní styl, který můžete umocnit výběrem prvků výbav na přání a dalším příslušenstvím.
Více informací o Hyundai ix20 naleznete u nejbližšího prodejce značky Hyundai nebo na www.hyundai.cz.

Polar White

White Sand

Platinum Silver

Micron Grey

Clean Slate

Stargazing Blue

Ara Blue

Fiery Red

Phantom Black
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Provedení interiéru

Béžový dvoutónový

Černý jednotónový

Kola

17" kola z lehké slitiny

16" kola z lehké slitiny

15" ocelová kola s celoplošnými kryty

1 600 mm

Rozměry

2 615 mm
4 120 mm

1 765 mm
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Technické údaje
HYUNDAI ix20
KAROSÉRIE
Typ karosérie
MOTOR
Typ
Zdvihový objem motoru (cm3)
Druh paliva / počet válců
Kompresní poměr
Maximální výkon (kW / k / ot./min)
Maximální točivý moment (Nm / ot./min)
Příprava směsi

5dveřová, pětimístná
1.4 DOHC CVVT 16V

1.6 DOHC CVVT 16V

1.4 CRDi DOHC 16V

zážehový

zážehový

vznětový

1 396

1 591

1 396

95 NAT / 4

95 NAT / 4

diesel / 4

10,5

10,5

66,2 (90) / 6 000

91,5 (124) / 6 300

57 (78) / 4 000

66 (90) / 4 000

137,3 / 4 000

156 / 4 200

240 / 1 500-2 000

240 / 1 500-2 500

vícebodové vstřikování

vícebodové vstřikování

Objem palivové nádrže (l)

16,0

Common Rail
50

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Typ převodovky / počet převodových stupňů

manuální / 5

manuální / 6

automatická / 6

manuální / 6

DYNAMIKA
Maximální rychlost (km / h)

169

185

180

160

167

Zrychlení z 0 na 100 km / h (s)

12,7

10,8

11,5

15,2

14,2

- městský (se systémem ISG)

7,2/167 (6,6/152)

7,4/173 (7,1/166)

8,6/200

5,2/137 (4,9/128)

5,2/137 (4,9/128)

- mimoměstský (se systémem ISG)

5,3/124 (5,1/117)

5,7/133 (5,2/123)

5,2/121

3,9/102 (3,8/99)

3,9/102 (3,8/99)

- kombinovaný (se systémem ISG)

6,0/140 (5,6/130)

6,4/148 (5,9/139)

6,5/150

4,4/115 (4,2/110)

4,4/115 (4,2/110)

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg)

1 253-1 342

1 255-1 355

1 297-1 410

1 345-1 446

1 345-1 446

Největší technicky přípustná hmotnost (kg)

1 710

1 710

1 780

1 800

1 800

Hmotnost brzděného přívěsu (kg)

1 300

1 300

1 100

1 300

1 300

SPOTŘEBA PALIVA / EMISE CO2 (l / 100 km) / (g / km) *
Cyklus

HMOTNOSTI (kg)

Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)

550

Nosnost střechy (kg)

70

ROZMĚRY
Celková délka / šířka / výška / rozvor (mm)

4 120 / 1 765 / 1 600 / 2 615

Rozchod vpředu (mm) - pneu 195/65 R15

1 553

Rozchod vzadu (mm) - pneu 195/65 R15

1 557

Poloměr otáčení (m)

5,21

Minimální světlá výška (mm)

156

Objem zavazadlového prostoru dle metody VDA 211/214 (l)

570 / 1 486**

PODVOZEK
Přední / zadní náprava // přední / zadní brzdy

typ Mc Pherson s pomocným rámem a příčným stabilizátorem / tuhá torzní // kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové

*	Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory.
CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země.
Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění).
Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.
** Při maximálním zvětšení prostoru pro cestující na zadních sedadlech je objem 440 l
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Záruka 5 let bez omezení km.
Záruka 12 let na prorezivění karosérie.

Nové myšlení.
Nové možnosti.
Ve společnosti Hyundai jsme inspirováni vášní
vyrábět vozy, které překonávají Vaše očekávání.
Usilujeme o realizaci věcí takových, jaké mají být,
nikoli běžných. Hledáme odpovědi ještě dřív, než
je položena otázka. Nikdy nepřestaneme hledat
lepší řešení, díky nimž vytěžíte ze svého života
více. Máme to v krvi.
Co to pro Vás znamená? To znamená, že
Hyundai, který řídíte, byl zkonstruován tak, aby
Vás překvapoval svou vrozenou kvalitou. Aby byl
svým výrazným designem Vaším doplňkem. Aby
pečoval o Vás, Vaši rodinu a cestující s objímající
odolností a aby minimalizoval svůj vliv na životní
prostředí. A aby Vás uspokojil intuitivním
designem, který neponechá žádné přání
nesplněné.
To všechno je produktem nového myšlení, které
otvírá svět nových možností.
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HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz
skladové číslo: H07ND164-09

Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.
Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie
a čalounění interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek.
Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž
obrovskými změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním
technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních
řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový slogan, který vyjadřuje
naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro
lidstvo a planetu.

