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Hyundai i10

Stel uw ideale Hyundai samen op
www.hyundai.nl/configurator

Uw leven.
Uw stad.
Uw auto.
Graag stellen wij u voor aan de volgende vertegenwoordiger van de
nieuwste generatie Hyundai i-modellen: de tweede generatie Hyundai
i10. Eén blik is voldoende om te beseffen dat dit een op-en-top Europese
auto is. Ontworpen in Europa, ontwikkeld in Europa en geproduceerd in
Europa. In deze hippe 4-zitter hebt u voortdurend het gevoel in een auto
uit een hogere klasse te rijden. Het is immers úw leven en dat willen wij
zo aangenaam en comfortabel mogelijk maken.

Verwen uzelf
met luxe uit een klasse hoger.

Stadsauto’s zijn vooral functioneel en kennen weinig luxe? Niet de Hyundai i10. U hebt
voortdurend het gevoel in een auto uit een hogere klasse te rijden. Bovendien ademt het
gehele interieur slim gebruiksgemak, met eenvoudig toegankelijke opbergmogelijkheden
op de juiste plaatsen. Tassen vol met boodschappen? Naar de bouwmarkt? Met de kinderen
naar een sportwedstrijd? De Hyundai i10 draait nergens zijn hand voor om.

In delen neerklapbare achterbankleuning − De in de
klasse van de Hyundai i10 toonaangevende bagageruimte
van 252 liter inhoud is te vergroten naar maar liefst 1.046
liter met de achterbankleuning neergeklapt

• Handgeschakelde vijfversnellingsbak − Deze is
speciaal voor de Hyundai i10 voorzien van een langere vijfde versnelling. Hierdoor draait de motor
minder toeren, wat het rijcomfort en het brandstofverbruik ten goede komt.
• Elektrisch bedienbare ramen − Open de ramen
voor (vanaf i-Motion) en achter (vanaf Comfort)
met slechts een druk op de knop.

Veiligheid
staat voorop.

De Hyundai i10 is voorzien van de nieuwste veiligheidsvoorzieningen,
die normaal gesproken alleen beschikbaar zijn voor auto’s uit een hoger
segment. Zoals ABS, ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma) en VSM
(Vehicle Stability Management). Ook bijzonder voor een auto uit deze
klasse: het Lane Departure Warning System en het Front Collision
Warning System, die beide standaard zijn op de Premium-uitvoering.
Kortom, ontzettend veel veiligheidsvoorzieningen voor zo’n compacte
auto.

6 airbags − De Hyundai i10 is standaard uitgerust met twee
airbags voorin, twee zijairbags voorin en twee gordijnairbags
over de volle lengte voor optimale bescherming in geval van
een aanrijding.

Lane Departure Warning System - Dit optionele
hulpsysteem waarschuwt als u dreigt buiten de
lijnen van de rijbaan te raken.

Front Collision Warning System (FCWS) − Dit optionele systeem waarschuwt u als er een aanrijding
dreigt met de auto voor u (op Premium-uitvoering).

Hyundai i10 - Technische gegevens
1.0

Motortype
Versnellingen

5

Motor
3 cilinders in lijn, watergekoeld, met twee bovenliggende nokkenassen en 4 kleppen per cilinder
Cilinderinhoud

●
cc

Compressieverhouding

998
10,5 : 1

Boring x slag

mm

Maximumvermogen

kW (pk)/t.p.m.

Maximumkoppel

Nm/t.p.m.

Elektronische ontsteking

71,0 x 84,0
49,3 (67) / 5500
95,1 / 3500
●

Brandstofsysteem
Elektronisch gestuurd meervoudig injectiesysteem

●

Brandstof: loodvrije benzine (vanaf RON 95)

●

Transmissie
Aandrijving voorwielen

●

Handgeschakelde 5-versnellingsbak
Overbrengingsverhouding:

●

1e

3,545

2e

1,895

3e

1,192

4e

0,906

5e

0,744

		achteruit

3,636

Eindoverbrenging

4,056

Prestaties*
Maximumsnelheid
Acceleratie:
Tussenacceleratie:

km/u

155

0-50 km/u in sec.

4,7

0-100 km/u in sec.

15,0

60-100 km/u in sec.

16,1

80-120 km/u in sec.

24,7

Brandstofverbruik volgens EG-norm:
- Binnen de bebouwde kom

l/100 km / km/l

- Buiten de bebouwde kom

l/100 km / km/l

3,5 / 28,6

- Gecombineerd

l/100 km / km/l

4,0 / 25,0

CO2-emissie

g/km

4,9 / 20,4

93

Stuurinrichting
Schokabsorberende stuurkolom
Draaicirkel

●
m

9,56

Ophanging
Voor: McPherson met stabilisatorstang en schroefveren

●

Achter: torsie-as met schroefveren

●

● = standaard

* Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG.

Hyundai i10 - Technische gegevens
1.0

Motortype

5

Versnellingen

Remmen
Remschijven rondom (voor: geventileerd)

●

Kruiselings gescheiden remsysteem

●

Rembekrachtiger: vacuüm

●

Wielen
Velgen: 4.5 J x 13 staal / Banden: 155/70 R13

●

Gewichten
Kentekengewicht

kg

908

Maximum toegelaten gewicht

kg

1310

Maximum kogeldruk

kg

75

Maximum daklast

kg

60

Afmetingen
Lengte

mm

3665

Breedte

mm

1660

Hoogte

mm

1500

Wielbasis

mm

2385

Spoorbreedte voor

mm

1491

Spoorbreedte achter

mm

1504

Inhoud kofferruimte (VDA)

mm

252

Inhoud kofferruimte achterbank neergeklapt (VDA)

l

1046

Inhoud brandstoftank

l

40

Aantal zitplaatsen

l

4

● = standaard

1500

Afmetingen (mm)

2385

1491

3665

1660

1504

Hyundai i10 - Lakkleuren

Polar White (1)
PSW

Hyundai i10 - Bekleding

Sleek Silver (2)
RYS

Star Dust (2)
V3G

Zwart en donkergrijs

Phantom Black (3)
X5B

Aqua Sparkling (2)
W3U

Morning Blue (1)
X3U

Iced Coffee (2)
X9N

Mandarin Orange (3)
T5A

Passion Red (3)
X2R

Kleuren kunnen onder invloed van het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid. Sommige uitvoeringen zijn niet in alle hierboven
genoemde kleuren leverbaar of alleen op speciale bestelling. Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer.

(1) Standaardkleuren (zonder meerprijs)
(2) Metallic
(3) Mica Parelmoer

Stel uw ideale Hyundai samen op
www.hyundai.nl/configurator

Hyundai i10 - Accessoires
Exterieur

Aan u 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 de
accessoires op deze pagina’s accentueert
u de vele sterke punten van de Hyundai
i10. Verbaas uzelf over wat u allemaal nog
meer kunt doen met de uitstraling van
uw Hyundai i10. U kunt hem helemaal
personaliseren, bijvoorbeeld met een van
de frisse kleuraccenten speciaal voor de
Hyundai i10 (verkrijgbaar in verschillende kleuren), lichtmetalen velgen of een
uitlaatsierstuk.

Stel uw ideale Hyundai samen
op www.hyundai.nl/configurator

Spiegelkappenset De buitenspiegel als kunstwerk. De
spiegelkappen in oranje, blauw, wit, zilver of zwart harmoniëren perfect met de andere sportieve kleuraccenten op de
Hyundai i10.

Achterklep sierlijst Deze sierlijst op de achterklep benadrukt
de breedte van de auto en sluit goed aan op de andere kleur
accenten. Verkrijgbaar in oranje, blauw, wit, zilver en zwart.

IJs- en zonnescherm Dit scherm gaat ‘s winters ijsvorming
tegen en ‘s zomers voorkomt het een ondraaglijke warmte in
de auto. Het scherm bedekt de gehele voorruit en de voorste
zijruiten en is gemakkelijk te plaatsen.

Bumperfolie Beschadigingen bij het in- en uitladen van
bagage behoren tot het verleden dankzij deze bumperbeschermfolie, verkrijgbaar in zwart en in transparant.

RVS raamsierlijstenset (8-delig) Deze RVS sierlijsten voor
de ramen accentueren het dynamische design van uw
Hyundai i10.

RVS achterklep sierlijst De RVS sierlijst op de achterklep
geeft een chic accent aan de achterzijde van de Hyundai i10.

Lichtmetalen velgen Hét accessoire om uw Hyundai i10 helemaal naar uw 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 uw Hyundai-dealer of bekijk de diverse mogelijkheden in de car
configurator op Hyundai.nl om te bepalen welke lichtmetalen velgen bij uw Hyundai i10 passen.

Spatlappenset voor of achter Bescherm uw auto tegen
steenslag, vervuiling en/of modder met deze spatlappen.
Er is een set verkrijgbaar voor zowel de voorzijde als de
achterzijde.

Uitlaatsierstuk ovaal Met dit chromen uitlaatsierstuk krijgt
de gehele achterzijde van uw Hyundai i10 een sportievere
uitstraling.

Dubbel uitlaatsierstuk Voor een nog sportievere uitstraling
kunt u natuurlijk ook kiezen voor dit dubbele uitlaatsierstuk.

Zijwindschermset Raam open en toch geen last van hinderlijk windgeruis? Deze naadloos passende zijwindschermen
zorgen zelfs bij regen voor heerlijk fris rijplezier.

Deurstootlijsten Met deze fraaie en praktische stootlijsten
voorkomt u beschadigingen aan de portieren, bijvoorbeeld
door een openslaande deur van een andere auto.

Hyundai i10 - Accessoires
Interieur & veiligheid

Verfraaien en
beschermen
Speciaal voor de Hyundai i10 heeft
Hyundai accessoires ontwikkeld die de
binnenkant niet alleen verfraaien, maar
ook beschermen. Zoals hoogwaardige
vloermatten die de oorspronkelijke
bekleding mooi en schoon houden,
maar ook RVS instaplijsten en lederen
bekleding.

Stel uw ideale Hyundai samen
op www.hyundai.nl/configurator
Lederen interieur Het toppunt van stijl en luxe is natuurlijk lederen bekleding. Behalve dat uw Hyundai i10 een nog chiquere uitstraling krijgt, is het ook nog eens erg praktisch doordat
lederen bekleding gemakkelijk te reinigen is. Het lederen interieur kunt u ook helemaal naar uw smaak laten aanpassen. Denk hierbij aan afwijkende kleuren of delen alcantara, meerdere kleuren per stoel, geplooid of geperforeerd leer of contrasterende stiknaden. Zelfs uw eigen logo behoort tot de mogelijkheden.

Armsteun Deze middenarmsteun met stoffen bekleding
verhoogt het rijcomfort in de Hyundai i10.

Lederen bekleding stuurwiel Voor de finishing touch: in een
interieur met lederen bekleding mag een met leder bekleed
stuurwiel natuurlijk niet ontbreken. Bovendien ligt dit stuur
nog lekkerder in de hand.

RVS instaplijsten met i10-logo (4-delig) Deze RVS instaplijsten met gestanst i10-logo (in oranje, blauw of neutraal)
geven uw Hyundai i10 een sportieve uitstraling. Bovendien
beschermen ze de carrosserie tegen krassen bij het instappen.

LED-verlichting voetenruimte Chic en handig: wanneer u
als het donker is het portier opent, schijnt de uitnodigende
LED-verlichting in de voetenruimte u bij tijdens het instappen (ook leverbaar achterin en in wit).

Hyundai i10 - Accessoires
Comfort & technologie

Slim genieten
Autorijden is méér dan een ritje van A
naar B. Tijdens uw reis wilt u ook genieten. De accessoires hiernaast helpen u
om veilig en snel op de plaats van bestemming aan te komen.

Kledinghanger Hang uw colbert kreukvrij op aan deze luxe
kledinghanger. Eenvoudig te bevestigen aan de hoofdsteun
op de voorstoel van uw Hyundai i10.

Het Standaard Hyundai-calamiteitenpakket 6 in 1 bestaat
uit een door Het Oranje Kruis goedgekeurde verbandset,
een lampenset met zekeringen, een gevarendriehoek, een
LED-knijpkat en 2 veiligheidsvesten.

Het Luxe Hyundai-calamiteitenpakket 9 in 1 bevat alle
items uit het 6 in 1-pakket plus een Hyundai-ijskrabber, 2
alcoholtesters (o.m. verplicht in Frankrijk) en een snaplight.
Alles zit verpakt in een hardshell-verpakking die na openen
direct overzicht geeft, wel zo handig bij een calamiteit!

Cruise control is niet alleen ideaal tijdens lange ritten, het
bespaart ook nog brandstof.

Parkeersensoren Verkrijgbaar voor zowel de achter- als de
voorzijde (de sensoren voor de voorzijde zijn voorzien van
snelheidsafhankelijke inschakeling).

Mattenset semi-velours Een interieur zo mooi als
dat van de Hyundai i10 wilt u natuurlijk mooi houden.
Deze semi-velours matten beschermen uw interieur
optimaal en zijn voorzien van een i10-logo.

Mattenset luxe velours Deze set luxe veloursmatten
van hoogstaande kwaliteit zijn rondom afgewerkt met
nubuk-bandeerband. Beide matten voorin zijn voorzien
van een i10-logo.

Microhouder met click en (smart)phonehouder Monteer
eenvoudig mobiele apparaten op een vaste plaats in de auto
met deze universele microhouder. De bijpassende smartphonehouder (los verkrijgbaar) is verstelbaar, zodat ieder
model smartphone past, zelfs met beschermhoesje.

Actieve A-stijlhouder navigatiesysteem Klik uw navigatiesysteem gemakkelijk in deze mooi vormgegeven houder die
ook direct oplaadt. Geen allerhande slingerende snoeren
meer en de 12-voltaansluiting blijft vrij voor andere doeleinden.

Mattenset velours met bies in kleur Of kies voor deze
set luxe veloursmatten van hoogstaande kwaliteit die
rondom stijlvol zijn afgewerkt met een oranje of blauwe
bies.

Mattenset rubber Deze duurzame rubberen vloermatten
houden de originele bekleding schoon en zijn bovendien
eenvoudig te reinigen.

Hyundai i10 - Accessoires
Bagagesystemen & trekhaken

Eenvoudig
opbergen
Bagagebak Natte of vieze spullen vervoert u gemakkelijk in
deze waterdichte bagagebak. De bekleding blijft dus droog
en schoon.

Veel bagage, groot of klein? Geen pro
bleem, want met de slimme opbergmogelijkheden van Hyundai creëert u
eenvoudig extra ruimte. Een lekke band
is geen probleem met de thuiskomerset.
En dankzij praktische accessoires als
een kofferbakmat en een bagagebak
blijft uw auto schoon en voorkomt u dat
lading gaat schuiven.

Stel uw ideale Hyundai samen
op www.hyundai.nl/configurator

Hulpverenset Bieden extra ondersteuning aan de bestaande
autoveren, zodat een zwaar beladen auto (bijvoorbeeld met
2 elektrische fietsen) beter in balans is en verhogen daardoor de veiligheid. Bij normaal gebruik hebben hulpveren
nauwelijks invloed op het rijcomfort en het weggedrag.

Fietsendrager (inclusief montagebeugel) & bekabelingset Voor sportieve mensen is de Hyundai i10 de perfecte auto.
Uniek in zijn klasse: hij heeft een laadgewicht van maar liefst 46 kilo op de fietsendrager! Hiermee wordt het zelfs mogelijk
om twee elektrische fietsen te vervoeren.

Kofferbakmat Beschermt de bekleding van de kofferbak,
bijvoorbeeld na een boswandeling met uw hond of bij het
vervoeren van natte of vochtige spullen.

Bagagenet passagierstoel Zet losse spulletjes eenvoudig
vast met dit elastische bagagenet. Hierdoor blijft alles veilig
op z’n plaats.

Magnetische ski-/snowboarddrager Met deze innovatieve
magnetische ski-/snowboarddrager vervoert u uw wintersport accessoires, ski’s en/of snowboard, handig en veilig.

Dakdragers Met deze stevige dakdragers hebt u nog meer
mogelijkheden om bagage mee te nemen. Verkrijgbaar in
staal en aluminium.

Service op maat
Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele,
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai u bij
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en
hebt u de mogelijkheid uw 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/services.
Facelift

Hyundai i10

Wilt u meer weten over dit model?
Stel dan uw persoonlijke brochure
samen op www.hyundai.nl

Garantie
Zonder
Kilometer
Beperking
J AAR

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

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 uw 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. Garantievoorwaarden per 1 januari 2017.
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