
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. Go Big.

#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.



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 uit straling 
(Premium-uitvoering). Ronde ventilatieopeningen  
verbinden het dashboard met de deurpanelen en  
maken het interieur optisch breder en ruimer.

Slimme
binnenruimte.



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 inzit-
tenden genoeg ruimte.

Vier of vijf zitplaatsen?
De keuze is aan jou.



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 comfor-
tabeler. 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.



P
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 push-bericht naar 
je smartphone te sturen. Vervolgens kun je de 
auto via die app, na het invoeren van een pin-
code, 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 uitvoeren.

Bluelink, altijd verbonden.

Bestemming versturen naar de auto
Is je Hyundai i10 uitgerust met het navigatiesy-
steem, 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 exac-
te (parkeer)locatie van je Hyundai i10. Daardoor 
vind je hem altijd makkelijk terug op een groot 
parkeerterrein of in een volle parkeergarage.

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.

Een vijfjarig abonnement op Hyundai’s LIVE Services is gratis (in combinatie met het navigatie-
systeem). 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.



Pittige
prestaties.
De Hyundai i10 is leverbaar met een 1.0-liter MPi-drie-
cilinder benzinemotor met 49 kW (67 pk) vermogen en 
96 Nm koppel. Je hebt keuze uit een handgeschakelde 
5-versnellingsbak en een 5-trapsautomaat.

Gerobotiseerde 5-versnellingsbak (AMT)
De geautomatiseerde handgeschakelde 5-versnellingsbak (AMT) combi-
neert het eenvoudig en ontspannen rijden van een automatische trans-
missie met een hogere efficiëntie.

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



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.



Hyundai SmartSense

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 richting-
aanwijzer 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 tegenlig-
gers, 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 waarschu-
wing 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.



Stap in
en laat je verrassen.

Stel je ideale Hyundai samen met 
de Hyundai Car Configurator op 
www.hyundai.nl/configurator

Configureer je Hyundai

https://www.hyundai.nl/configurator/hyundai-i10/?utm_source=brochure&utm_medium=referral&utm_content=i10


Hyundai i10 - Technische gegevens

● = standaard

* Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC- 
testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat.

Motortype 1.0 
Versnellingen 5 MT 5 MT 5 AMT

Motor

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

Cilinderinhoud cc 998 998 998

Compressieverhouding 11 : 1 11 : 1 11 : 1

Boring x slag mm 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0

Maximumvermogen kW (pk)/t.p.m. 49,3 (67) / 5500 49,3 (67) / 5500 49,3 (67) / 5500

Maximumkoppel Nm/t.p.m. 96,2 / 3750 96,2 / 3750 96,2 / 3750

Elektronische ontsteking ● ● ●

Brandstofsysteem

Elektronisch gestuurd meervoudig injectiesysteem ● ● ●

Brandstof: loodvrije benzine (vanaf RON 95) ● ● ●

Transmissie 4-zitter 5-zitter 5-zitter

Aandrijving voorwielen ● ● ●

Handgeschakelde 5-versnellingsbak ● ● -

Geautomatiseerde 5-traps versnellingsbak - - ●

Overbrengingsverhouding: 1e 3,545 3,727 3,727

  2e 1,895 2,056 2,056

 3e 1,241 1,269 1,269

 4e 0,906 0,906 0,906

 5e 0,744 0,744 0,744

  achteruit 3,636 3,636 3,636

Eindoverbrenging 3,909 4,438 4,600

Prestaties*

Maximumsnelheid  km/u 156 156 156

Acceleratie 0-100 km/u in sec. 15,0 14,6 17,3

Brandstofverbruik volgens EG-norm:

- Binnen de bebouwde kom l/100 km 5,2 5,4 4,9

- Buiten de bebouwde kom l/100 km 3,6 3,7 4,0

- Gecombineerd l/100 km 4,1 4,3 4,3

CO2-emissie g/km 96 99 100

Stuurinrichting

Schokabsorberende stuurkolom ● ● ●

Draaicirkel m 9,72 9,72 9,72



Hyundai i10 - Technische gegevens

● = standaard

Motortype 1.0 

Versnellingen 5 MT 5 MT 5 AMT

Ophanging

Voor: McPherson met stabilisatorstang en schroefveren ● ● ●

Achter: torsie-as met schroefveren ● ● ●

Remmen

Remschijven voor, trommelremmen achter (Premium: remschijven achter) ● ● ●

Kruiselings gescheiden remsysteem ● ● ●

Rembekrachtiger: vacuüm ● ● ●

Wielen

Velgen: 5,5 J x 14 staal / Banden: 175/65R14 ● ● ●

Gewichten 4-zitter 5-zitter 5-zitter

Massa rijklaar (ledig gewicht) kg 999 (899) 996 (896) 999 (899)

Maximum toegelaten gewicht kg 1310 1410 1410

Maximum daklast kg 60 60 60

Afmetingen

Lengte mm 3670 3670 3670

Breedte mm 1680 1680 1680

Hoogte mm 1480 1480 1480

Wielbasis mm 2425 2425 2425

Spoorbreedte voor mm 1479 1479 1479

Spoorbreedte achter mm 1490 1490 1490

Inhoud kofferruimte (VDA) l 252 252 252

Inhoud kofferruimte achterbank neergeklapt (VDA) l 1050 1050 1050

Inhoud brandstoftank l 36 36 36

Aantal zitplaatsen 4 5 5

● = standaard

1490

3670

2425

14
80

Afmetingen (mm)

1479

1680



Stof, Brass Metal (Premium) Stof, Obsidian Black (i-Drive)

Stof, Obsidian Black met witte
strepen (Comfort)

Stof, Shale Grey (Premium)

Hyundai i10 - Interieurkleuren

Polar White
(1) PSW

Tomato Red
(1) TTR

Polar White
TTR () PS7

Polar White
TTB () PS4

Tomato Red
TTB () TT4

Star Dust (2)
V3G

Clean Slate
(2) UB2

Sleek Silver
(2) RYS

Champion
Blue (2) U2U

Phantom
black (3)
X5B

Dragon Red
(3) WR7

Brass (3)
R3W

Aqua
Turquoise
(3) U3H

Star Dust (7)
V37

Sleek Silver
TTB (7) RY4

Champion
Blue TTB (7)
U24

Phantom
Black TTR (8)
X55

Brass TTR
(8) R36

Aqua
Turquoise
TTB (8) U34

Brass TTB
(8) R34

Dragon Red
TTB (8) WR4

Slate Blue
TTB (8) UB4

Hyundai i10 - Lakkleuren

Standaard (1) Solid Two Tone () Metallic (2) Mica parelmoer (3) Metallic TT (7) Mica TT (8)

zonder meerprijs € 300,- € 595,- € 695,- € 895,- € 995,-

Consumentenprijs incl. BTW

Kleuren kunnen op het beeldscherm/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.



Hyundai i10 - Accessoires 
Exterieur

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 de 
accessoires op deze pagina’s 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 van 
de frisse kleuraccenten speciaal voor de 
Hyundai i10 (verkrijgbaar in verschillen-
de kleuren), lichtmetalen velgen of een 
fraaie striping.

Striping 'Sport stripes' Verkrijgbaar in hoogglans wit (niet afgebeeld) of zeeblauw of matzwart.

Striping 'Racing stripes'  Maak je Hyundai i10 nog persoonlijker met 
fraaie striping. Striping 'Racing stripes' is verkrijgbaar in hoogglans wit 
of matzwart of zeeblauw (niet afgebeeld).

Striping 'Speed stripes' Verkrijgbaar in hoogglans wit (niet afgebeeld) of zeeblauw of matzwart.

Configureer je Hyundai
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Achterklep sierlijst Deze zwarte sierlijst op de 
achterklep benadrukt de breedte van de auto.

Spiegelkappenset De spiegelkappen in zwart 
harmoniëren perfect met de andere sportieve 
kleuraccenten in zwart op de Hyundai i10. 

Sideskirtset Deze zwarte sideskirts benadruk-
ken het stoere karakter van de Hyundai i10. 

Sierrand dagrijverlichting De dagrijverlichting 
als kunstwerk. Maak er een eyecatcher van met 
deze sierrand in zwart.

Bumperbescherming Voorkom beschadigingen 
aan de achterzijde van je Hyundai i10 met deze 
stevige bechermstrip in zwart.



Achterklep sierlijst Deze rode sierlijst op de 
achterklep benadrukt de breedte van de auto.

Spiegelkappenset De spiegelkappen in rood 
harmoniëren perfect met de andere sportieve 
kleuraccenten in rood op de Hyundai i10. 

Sideskirtset Deze rode sideskirts benadrukken 
het stoere karakter van de Hyundai i10. 

Sierrand dagrijverlichting De dagrijverlichting 
als kunstwerk. Maak er een eyecatcher van met 
deze sierrand in rood.

Bumperbescherming Voorkom beschadigingen 
aan de achterzijde van je Hyundai i10 met deze 
stevige bechermstrip in rood.



Achterklep sierlijst Deze turquoise sierlijst op de 
achterklep benadrukt de breedte van de auto.

Spiegelkappenset De spiegelkappen in turquoi-
se harmoniëren perfect met de andere sportieve 
kleuraccenten in turquoise op de Hyundai i10. 

Sideskirtset Deze turquoise sideskirts bena-
drukken het stoere karakter van de Hyundai i10. 

Sierrand dagrijverlichting De dagrijverlichting 
als kunstwerk. Maak er een eyecatcher van met 
deze sierrand in turquoise.

Bumperbescherming Voorkom beschadigingen 
aan de achterzijde van je Hyundai i10 met deze 
stevige bechermstrip in turquoise.



Dubbel of ovalen uitlaatsierstuk Voor een nog sportievere 
uitstraling kun je natuurlijk ook kiezen voor een dubbel of 
een ovalen uitlaatsierstuk.

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

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.

Wielbogen Deze wielbogen accentueren de velgen en bena-
drukken het stoere karakter van de Hyundai i10.

Lichtmetalen velgen Hét accessoire om je Hyundai i10 helemaal naar jouw eigen smaak te verfraaien zijn lichtmetalen vel-
gen. 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 Hyundai. Er zijn verschillende maten velgen beschikbaar. En denk ook 
eens aan een winterbandenset. 

Hyundai Glasscoat Deze interieur- en exterieurbehandeling 
beschermt tegen weersinvloeden en andere omgevingsfac-
toren. Inclusief 5 jaar garantie en koffer aftercare-producten 
om je Hyundai in topconditie te houden.

Bumperbescherming Deze perfect passende bumper be-
scherming beschermt je Hyundai i10 tegen beschadigingen 
bij het in- en uitladen. Verkrijgbaar in matzwart.

Bumperfolie Beschadigingen bij het in- en uitladen van 
bagage zijn verleden tijd dankzij deze bumper beschermfolie, 
verkrijgbaar in zwart en in transparant.

RVS raamsierlijstenset Deze RVS sierlijsten voor de ramen 
accentueren het dynamische design van je Hyundai i10.

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

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



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

Lederen interieur Het toppunt van stijl en luxe is natuurlijk lederen bekleding. Behalve dat jouw Hyundai i10 een nog chiquere 
uitstraling krijgt, is het ook nog eens erg praktisch doordat lederen bekleding makkelijk te reinigen is. Het lederen interieur kun 
je ook helemaal naar jouw smaak laten aanpassen. Denk hierbij aan afwijkende kleuren of delen alcantara, meerdere kleuren 
per stoel, geplooid of geperforeerd leer of contrasterende stiknaden. Zelfs je eigen logo behoort tot de mogelijkheden.

RVS instaplijsten met i10-logo (4-delig) Deze RVS instap-
lijsten met gestanst i10-logo (voor en achter) geven je 
 Hyundai i10 een sportieve uitstraling. Bovendien beschermen 
ze de carrosserie tegen krassen bij het instappen.

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 be scher men. Zoals hoogwaardige 
vloermatten die de oorspronkelijke 
bekle ding mooi en schoon houden, 
maar ook RVS instap lijsten en lederen 
bekleding.

Omlijsting ventilatierooster Accentueer het interieur met 
deze gekleurde ring om de ventilatieroosters. Verkrijgbaar 
in rood, pianozwart of turquoise. Er is ook een bijpassende 
omlijsting voor de binnenspiegel verkrijgbaar.

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

Mattenset semi-velours Een interieur zo mooi als dat 
van de Hyundai i10 wil je natuurlijk mooi houden. Deze 
semi-velours matten beschermen je 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.

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

Actieve A-stijlhouder navigatiesysteem Klik je navigatie-
systeem makkelijk in deze mooi vormgegeven houder die 
ook direct oplaadt. Geen slingerende snoeren meer en de 
12-voltaansluiting blijft vrij voor andere doel einden.

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.

Parkeersensoren (4 stuks) Voorkom bumperschade en 
eindeloos insteken bij het inparkeren met deze subtiel in de 
achterbumper weggewerkte parkeersensoren.

Hyundai i10 - Accessoires 
Comfort & technologie

Slim genieten
Autorijden is méér dan een ritje van A 
naar B. Tijdens je reis wil je ook genieten. 
De accessoires op deze pagina helpen 
je om veilig en snel op de plaats van 
bestemming te komen.

* Xenon- & LED-verlichting maken geen deel uit van deze set.

Het Hyundai-calamiteitenpakket 8 in 1 bestaat uit een 
door Het Oranje Kruis goedgekeurde verbandset, een set  
(van de meest voorkomende) reservelampen*,  een set  
handschoenen, een gevarendriehoek, een LED-knijplamp,  
2 veiligheidsvesten conform EN 471, een parkeerschijf en  
een Hyundai-ijskrabber.

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

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

Fietsendrager (inclusief montagebeugel) & bekabelingset Voor sportieve mensen is de Hyundai i10 de perfecte auto. Hij heeft een laadgewicht van maar liefst 60 kilo in combinatie met 
onderstaande Uebler-fietsendragers. Deze geteste en goedgekeurde combinatie maakt het mogelijk om twee elektrische fietsen tegelijk te vervoeren – uniek in dit segment! Bij gebruik van 
de fietsendragermontagebeugel in combinatie met een volle belading (kofferbak en passagiers achterin) adviseren wij je om hulpveren te laten installeren. Deze verhogen het comfort en 
weggedrag van je Hyundai i10 bij zware belading, terwijl ze het weggedrag niet nadelig beïnvloeden bij normaal gebruik.

Bagagebak Natte of vieze spullen vervoer je gemakkelijk in 
deze waterdichte bagagebak. De bekleding blijft dus droog 
en schoon.

Hyundai i10 - Accessoires 
Bagagesystemen & trekhaken

Eenvoudig 
opbergen

Veel bagage, groot of klein? Geen pro-
bleem, want met de slimme opberg-
mogelijkheden van Hyundai creëer je 
eenvoudig extra ruimte. 

Fietsendrager Uebler f22 Deze drager is volledig inklapbaar 
en heeft een ergonomische bediening in combinatie met 
een bijzonder laag gewicht. Geschikt voor maximaal 2 elek-
trische fietsen (de maximale belasting van deze fietsendra-
ger is maar liefst 60 kilo!).

Fietsendrager Uebler i21 Deze drager is volledig inklapbaar 
en kantelbaar met 1 voet! Hij heeft een eenvoudige ergo-
nomische bediening/montage en bijzonder laag gewicht. 
Geschikt voor maximaal 2 elektrische fietsen (de maximale 
belasting van deze fietsendrager is maar liefst 60 kilo!).

Configureer je Hyundai

https://www.hyundai.nl/configurator/hyundai-i10/?utm_source=brochure&utm_medium=referral&utm_content=i10


Service op maat 

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.

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 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. Garantievoorwaarden per december 2018.

Wil je meer weten over dit model?  
Stel dan je persoonlijke brochure 
samen op www.hyundai.nl

Brochure samenstellen

Hyundai i10

https://www.hyundai.nl/hyundai-i10?utm_source=brochure&utm_medium=referral&utm_content=i10



