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Ασφάλεια. Συνδεσιμότητα. 

Ανθρωποκεντρική  
φιλοσοφία.

Η ανθρώπινη φύση μάς ωθεί να ζούμε και να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. Πιστεύουμε 
ότι η τεχνολογία πρέπει να υποστηρίζει τον τρόπο ζωής και τις επιθυμίες μας. Γι’ αυτό, το 
νέο i20 είναι εξοπλισμένο με την τελευταία γενιά smart tech, πολύ αποδοτικούς κινητήρες 
και κορυφαία συστήματα ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Προσθέσαμε περισσότερες 
τεχνολογίες, με επίκεντρο τον άνθρωπο.
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Δυναμικό και ξεχωριστό, το νέο i20 θέτει νέα πρότυπα στη 
κατηγορία. Με μεγαλύτερες τις διαστάσεις του μήκους και του 
πλάτους και με χαμηλότερη οροφή από τον προκάτοχό του, αυτό 
το κομψό νέο hatchback συνδυάζει ένα ευρύχωρο εσωτερικό με 
κορυφαία χαρακτηριστικά ασφάλειας και συνδεσιμότητας για 
την κατηγορία. Επίσης, είναι το πρώτο αυτοκίνητο στην Ευρώπη 
που υιοθετεί τη νέα μας σχεδιαστική φιλοσοφία Sensuous  
Sportiness –έναν αρμονικό συνδυασμό δυναμικών διαστάσεων, 
στιλ και τεχνολογίας. 
Ο σαγηνευτικός, σπορ χαρακτήρας του νέου i20 τονίζεται από 
την τέλεια σμιλεμένη σιλουέτα του. Τα φώτα LED πλαισιώνονται 
από μία τολμηρή νέα μάσκα δημιουργώντας μία πολύ δυναμική 
εικόνα. Ο πλήρως επανασχεδιασμένος πίσω προφυλακτήρας 
ολοκληρώνει την ανανεωμένη εμφάνιση του νέου i20. Το 
αποτέλεσμα; Ένα αυτοκίνητο ελκυστικό και ταυτόχρονα 
χαρισματικό, με φρέσκια και δυναμική εμφάνιση που 
πραγματικά ξεχωρίζει από το πλήθος.

Σχεδιασμένο 
για να 
ξεχωρίζει.
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Εντυπωσιακή και με έναν αέρα αυτοπεποίθησης, η σιλουέτα του νέου i20 
προσελκύει το βλέμμα με νέα στιλιστικά στοιχεία. Η ιδιαίτερα δυναμική 
εμφάνιση του i20 επιτυγχάνεται με τολμηρές σχεδιαστικές επιλογές που 
κάνουν έντονη την παρουσία τους στη σχεδίαση του πίσω μέρους. Τα 
κομψά πίσω φώτα σχήματος Ζ αγκαλιάζουν το αυτοκίνητο, δημιουργώντας 
ένα πραγματικά μοναδικό οπτικό αποτέλεσμα. Οι νέας σχεδίασης ζάντες 
αλουμινίου 17” αναδεικνύουν την επιβλητική παρουσία του στον δρόμο.

Η γοητεία της 
αυτοπεποίθησης.
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Η τολμηρή νέα μάσκα και ο καινούριος εντυπωσιακός προφυλακτήρας αποτυπώνουν το δυναμισμό του αυτοκινήτου. Οι εικονιζόμενες 
διαγώνιες ραβδώσεις της μάσκας υπογράφουν τους κινητήρες 1.0 Turbo και 1.0 48V Hybrid Turbo, ενώ ο κινητήρας 1.2 συνοδεύεται 
από λιτότερες παραλληλόγραμμες κυψέλες.

Τα πλήρη φώτα LED και οι προβολείς ομίχλης τονίζουν το εμπρός 
μέρος και δένουν αρμονικά με τη δυναμική νέα μάσκα.

Τα πίσω φωτιστικά σώματα σχήματος Ζ αγκαλιάζουν το 
αμάξωμα επιτυγχάνοντας ένα πραγματικά μοναδικό οπτικό 
αποτέλεσμα. 

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.
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Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε το ταξίδι. Με επιπλέον χώρο 
για τους πίσω επιβάτες, τόσο στους ώμους όσο και στα πόδια 

 -χάρη και στο χαμηλότερο τούνελ μετάδοσης- οι σχεδιαστές της 
Hyundai δημιούργησαν ένα φρέσκο και άνετο αυτοκίνητο για 
ξεκούραστα ταξίδια. Μιλώντας για άνεση, έχουν χρησιμοποιηθεί 
ποικίλες σχεδιαστικές και τεχνικές λύσεις που συνθέτουν ένα 
άνετο και μοντέρνο περιβάλλον.
Ξεχάστε τις ανησυχίες σας για τον χώρο αποσκευών. Έχουμε 
φροντίσει να καλύψουμε τις ανάγκες σας και σε αυτόν τον τομέα.
Ο χώρος αποσκευών έχει αυξηθεί κατά 26 λίτρα, φτάνοντας τώρα 
τα 352 λίτρα και με αυξημένη πρακτικότητα, χάρη στον έξυπνο 
τρόπο αποθήκευσης του καλύμματος του χώρου αποσκευών όταν 
χρειάζεται για τις μεταφορές αντικειμένων μεγαλύτερου όγκου.

Χώροι  
και στιλ. 
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Εσωτερικό.
Το πλήρως ανασχεδιασμένο εσωτερικό του νέου i20 δένει άριστα με την εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση του αυτοκινήτου.  
Η άψογη ποιότητα υλικών και συναρμογής αντανακλά την ικανότητα του Hyundai i20 να παραμένει νέο και σύγχρονο στην πάροδο 
των ετών, ενώ η πρακτική εργονομία δημιουργεί έναν καθημερινά ευχάριστο χώρο. 

Οι οριζόντιες γραμμές των αεραγωγών εκτείνονται κατά μήκος 
του ταμπλώ, δημιουργώντας μία μοναδική οπτική αίσθηση 
ευρυχωρίας.

Τα καθίσματα του νέου i20 προσφέρουν εξαιρετική στήριξη και 
άνεση, με ποιοτικές λεπτομέρειες στην ύφανσή τους.

12 13



Διαθέτοντας το καλύτερο στην κατηγορία ψηφιακό cockpit και κορυφαία 
συνδεσιμότητα, το νέο i20 προσφέρει την τελευταία λέξη των τεχνολογιών 
smart tech που διευκολύνουν τη ζωή σας και κάνουν την οδήγηση πιο 
διασκεδαστική. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25” και η οθόνη αφής 8” * 
συνδέονται οπτικά για μία κομψή high-tech εμφάνιση και κορυφαία 
χρηστικότητα. Συνδέστε ασύρματα το τηλέφωνό σας στην κεντρική οθόνη με 
τα Apple CarPlay™ και Android Auto™ για να βλέπετε τις λειτουργίες μουσικής, 
τηλεφώνου και εφαρμογών χωρίς το άγχος των καλωδίων. Και ασφαλώς, η 
βάση ασύρματης φόρτισης στην κεντρική κονσόλα κάνει τα πράγματα 
ευκολότερα.

 

*Η οθόνη που απεικονίζεται είναι προαιρετική 10,25’’ με τηλεματικές υπηρεσίες Hyundai BlueLink. 
Το Apple CarPlay™ είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Το Android Auto™ είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

Απολαύστε 
κορυφαία 
συνδεσιμότητα.
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E-call
Καλέστε την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 (24/7, 365 ημέρες το 
χρόνο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.) πατώντας το κουμπί SOS εάν 
εμπλακείτε σε ατύχημα και χρειάζεστε επείγουσα βοήθεια όπως 
ασθενοφόρο, πυροσβεστική ή αστυνομία. Το σύστημα λειτουργεί 
και αυτόματα σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι. 

Ατμοσφαιρικός φωτισμός
Ο ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός του νέου i20 δεν είναι μόνο πρακτικός, αλλά προσδίδει μία μοναδική αίσθηση τη νύχτα.

Ασύρματη φόρτιση
Μία βάση ταχείας ασύρματης φόρτισης βρίσκεται σε πρακτική 
θέση στην κεντρική κονσόλα. Τώρα, μπορείτε εύκολα και γρήγορα 
να φορτίζετε ένα smartphone συμβατό με το πρωτόκολλο Qi 
χωρίς την ανάγκη καλωδίου.

Άνεση και Ασφάλεια

Κάµερα οπισθοπορίας 
Καλύτερη ορατότητα και περισσότερη ασφάλεια όταν κάνετε 
όπισθεν. Η κάμερα οπισθοπορίας προβάλλει την περιοχή πίσω 
από το όχημα στην οθόνη αφής 8”. Δυναμικές γραμμές 
καθοδήγησης στην οθόνη, σας δείχνουν την κατεύθυνση προς 
την οποία θα κινηθεί το όχημα καθώς ελίσσεστε.   
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Hyundai 
Smart Sense.

Το νέο i20 διαθέτει στον στάνταρ εξοπλισμό του, ενισχυμένη έκδοση της δέσμης 
τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας Hyundai Smart Sense, που περιλαμβάνει 
αυτόματη έκτακτη πέδηση και με αναγνώριση πεζών, θωρακίζοντας εσάς και 
τους γύρω σας στις καθημερινές σας διαδρομές με απαράμιλλη ενεργητική 
ασφάλεια. Ενισχύοντας την αντίληψη του περιβάλλοντος με εμπρός και πίσω 
ραντάρ, το νέο Hyundai i20 μπορεί να προσφέρει λειτουργίες όπως έκτακτη 
πέδηση με ανίχνευση δικύκλων, Lane Following Assist (πορεία μόνιμα 
κεντραρισμένη στο μέσον της λωρίδας) αλλά και έκτακτη πέδηση κατά την 
όπισθεν. Το Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist διατίθεται επίσης για 
πρώτη φορά. Όταν εξέρχεστε με όπισθεν σε περιοχές με χαμηλή ορατότητα, 
όπως σημεία στάθμευσης, το σύστημα όχι μόνο προειδοποιεί τον οδηγό εάν 
πλησιάζουν οχήματα εκατέρωθεν του δρόμου – αλλά ενεργοποιεί και τα φρένα 
αυτόματα*.

*Ορισμένα συστήματα ασφαλείας διατίθενται προαιρετικά.
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Lane Following Assist (LFA)
Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, διατηρεί το 
όχημα στο κέντρο της λωρίδας σε ταχύτητες μεταξύ 0 και 
180 km/h στον αυτοκινητόδρομο ή σε αστικούς δρόμους. 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)
Παρακολουθώντας τον δρόμο με τη βοήθεια κάμερας, το 
FCA σας προειδοποιεί και στη συνέχεια φρενάρει 
αυτόματα όταν διαγνώσει πιθανότητα πρόσκρουσης με το 
προπορευόμενο όχημα. Το σύστημα ανιχνεύει επίσης 
πεζούς και προαιρετικά, κατόπιν αναβάθμισης 
εξοπλισμού, δικυκλιστές.

Lane Keeping Assist (LKA)
Χρησιμοποιεί την εμπρός κάμερα για να παρακολουθεί τις 
διαγραμμίσεις του δρόμου. Σε περίπτωση τυχαίας 
απομάκρυνσης από τη λωρίδα, προειδοποιεί τον οδηγό 
και μπορεί να ασκήσει ροπή στο σύστημα διεύθυνσης για 
να επαναφέρει το όχημα στη λωρίδα του. 

Blind Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)
Με πληροφορίες από δύο αισθητήρες ραντάρ χαμηλά 
στον πίσω προφυλακτήρα, το σύστημα σας προειδοποιεί 
για τυχόν εμπόδιο στο τυφλό σημείο. Εάν ενεργοποιήσετε 
το φλας σε μία τέτοια περίπτωση, θα ακουστεί ένα 
προειδοποιητικό σήμα και το σύστημα θα φρενάρει για να 
αποφευχθεί η σύγκρουση. 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA)
Όταν εξέρχεστε με όπισθεν σε περιοχές με χαμηλή 
ορατότητα, όπως σημεία στάθμευσης, το σύστημα όχι 
μόνο προειδοποιεί τον οδηγό εάν πλησιάζουν οχήματα 
εκατέρωθεν του δρόμου, αλλά ενεργοποιεί και τα φρένα 
αυτόματα.
(προαιρετικός εξοπλισμός)

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW)
Σας προειδοποιεί με ηχητικά και οπτικά σήματα όταν 
υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας. Όταν συνδυάζεται με το 
Smart Cruise Control, το ISLW αναβαθμίζεται σε Intelligent 
Speed Limit Assist (ISLA) που μπορεί ακόμα και να 
προσαρμόζει την ταχύτητα αυτόνομα. 

Hill Assist Control (HAC)
Η εκκίνηση σε ανηφόρα γίνεται απροβλημάτιστα, χάρη 
στο σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα. Από  
τη στιγμή που αφήνετε το φρένο για να πατήσετε γκάζι,  
το Hyundai i20 παραμένει ακινητοποιημένο για 2 
δευτερόλεπτα ώστε να ξεκινήσετε ομαλά και χωρίς 
ακούσια κίνηση όπισθεν. 

Driver Attention Warning (DAW)
Εάν ανιχνευτούν ενδείξεις κόπωσης ή διάσπασης 
προσοχής κατά την οδήγηση, το σύστημα προειδοποιεί 
τον οδηγό προτρέποντάς τον για ένα διάλειμμα.

Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)
Αυτή η έξυπνη λειτουργία για οδήγηση στην πόλη 
προειδοποιεί τον οδηγό για το πότε το προπορευόμενο 
όχημα αναχωρεί μετά από στάση, π.χ. μετά από αναμονή 
σε φωτεινό σηματοδότη ή στην κυκλοφορία.

High Beam Assist (HBA)
Λιγότερο στρες, μέγιστη ορατότητα. Το HBA όχι μόνο 
ανιχνεύει αντίθετα ερχόμενα αυτοκίνητα, αλλά και όσα 
βρίσκονται στην ίδια λωρίδα, και αλλάζει αυτόματα σε 
μεσαία σκάλα φώτων.
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Hyundai Bluelink®  
Συνδεδεμένες Υπηρεσίες Τηλεματικής.

Connected Routing.
Θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για 
την κυκλοφορία, πιο ακριβείς ώρες άφιξης 
και πιο αξιόπιστους επανυπολογισμούς 
διαδρομών ώστε να φτάνετε ταχύτερα στον 
προορισμό σας; Το σύστημα πλοήγησης, 
βασισμένο σε cloud, χρησιμοποιεί δεδομένα 
πραγματικού χρόνου και τα συνδυάζει και 
με παρελθοντικά δεδομένα, για καλύτερη 
πρόβλεψη και καθοδήγηση στην διαδρομή.

Συνέχιση πλοήγησης πεζή μετά τη 
στάθμευση (Last Mile Navigation).
Εάν πρέπει να παρκάρετε το i20 σας πριν 
φτάσετε στον τελικό προορισμό, μπορείτε να 
μεταφέρετε τις υπηρεσίες πλοήγησης από το 
αυτοκίνητο στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, με 
τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας 
(AR) ή των Google Maps, το τηλέφωνό σας θα 
σάς καθοδηγήσει ακριβώς στο σημείο που 
θέλετε. 

Live πληροφορίες για τιμές καυσίμου.
Βρείτε καύσιμο όταν το χρειάζεστε, σε 
προσιτή τιμή. Η σχετική υπηρεσία σάς 
παρέχει τις πιο ενημερωμένες 
πληροφορίες για τις τρέχουσες τιμές 
καυσίμων και για τη θέση των πρατηρίων, 
τις ώρες λειτουργίας και τις μεθόδους 
πληρωμής – όλα εμφανίζονται στην οθόνη 
αφής του συστήματος πλοήγησης. 

Live πληροφορίες στάθμευσης.
Βρείτε ένα χώρο στάθμευσης ταχύτερα, 
χωρίς στρες και άσκοπη κατανάλωση 
καυσίμου. Η υπηρεσία αυτή σας βοηθά να 
βρίσκετε και να συγκρίνετε επιλογές 
χώρων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, 
σε γκαράζ, θέσεις στάθμευσης και σημεία 
στο δρόμο.

Κλείδωμα & ξεκλείδωμα θυρών από 
απόσταση.
Ξεχάσατε να κλειδώσετε το αυτοκίνητό 
σας; Μην ανησυχείτε, το i20 θα σας 
ενημερώσει στέλνοντας ειδοποίηση στο 
κινητό σας. Μετά, εισάγοντας το PIN σας, 
μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε 
το αυτοκίνητό σας από το κινητό σας, 
πατώντας το σχετικό πλήκτρο στην 
εφαρμογή Bluelink.

On-demand διαγνωστικός έλεγχος. 
Για μεγαλύτερη ξεγνοιασιά, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε έναν πλήρη 
διαγνωστικό έλεγχο για την κατάσταση 
υγείας του αυτοκινήτου σας, μέσω της 
εφαρμογής Bluelink του smartphone σας. 

Αποστολή προορισμού στο αυτοκίνητο.
Με το σύστημα πλοήγησης και τηλεματικής 
του i20, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
εφαρμογή Bluelink για να αναζητήσετε τον 
προορισμό σας από το κινητό σας, προτού 
μπείτε στο αυτοκίνητο. Πλέον, δεν έχετε 
παρά να μπείτε στο i20 και να πατήσετε ‘go’. 
Το Bluelink συγχρονίζει τη διαδρομή στο 
σύστημα πλοήγησης, ώστε να ξεκινήσετε το 
ταξίδι σας χωρίς καθυστέρηση.

Εντοπισμός του αυτοκινήτου σας.
Ξεχάσατε που έχετε σταθμεύσει; Κανένα 
πρόβλημα. Απλά ανοίξτε την εφαρμογή 
Bluelink και ο χάρτης θα σας οδηγήσει εκεί.

Οι υπηρεσίες Bluelink® Connected Car Services προσφέρουν αδιάλειπτη συνδεσιμότητα στο νέο i20, με online αναγνώριση φωνής 
και μία ευρεία γκάμα λειτουργιών που κάνουν το κάθε ταξίδι πιο άνετο και απολαυστικό. 
Πέραν των πολυάριθμων έξυπνων χαρακτηριστικών που μπορείτε να ελέγχετε μέσω της εφαρμογής Bluelink, μία δωρεάν πενταετής 
συνδρομή στο πακέτο LIVE Services της Hyundai συνοδεύει το σύστημα πλοήγησης στην προαιρετική κεντρική οθόνη 10,25˝ 
του νέου i20.

P
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Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική για εμάς όπως και για 
εσάς, το νέο i20 διατίθεται με τέσσερις νέες επιλογές κινητήρων εξαιρετικά 
χαμηλών εκπομπών CO2 για την κατηγορία. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται 
ο βενζινοκινητήρας 48V Hybrid Turbo ισχύος 120 ίππων (1.0 Τ-GDI), διαθέσιμος 
τόσο με 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (7-DCT), όσο και με το 
καινοτόμο 6-τάχυτο μηχανικό Intelligent Manual Transmission (iMT) με 
ηλεκτρονικό συμπλέκτη. Στους 100 ίππους, ο δημοφιλής Turbo κινητήρας 1.0 
T-GDi είναι διαθέσιμος με 6-τάχυτο μηχανικό ή 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο 
διπλού συμπλέκτη, με προαιρετική επιλογή την υβριδική τεχνολογία 48V Hybrid 
(και αντίστοιχα iMT ή 7-DCT κιβώτιο).
Όλοι οι Turbo κινητήρες ενσωματώνουν την επαναστατική νέα τεχνολογία 
SmartStream CVVD, που ελέγχει τη διάρκεια βύθισης των βαλβίδων, 
προσαρμόζοντας την ταχύτητα και διάρκεια καύσης ανάλογα με τις οδηγικές 
απαιτήσεις. Επιπλέον, υπάρχει και βενζινοκινητήρας 1.2L MPi ισχύος 84 ίππων 
που διατίθεται με 5-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο. Το νέο Hyundai i20 έχει μειωμένη 
κατανάλωση από 10% έως 17% σε όλη τη γκάμα κινητήρων του, που 
εφοδιάζονται στάνταρ με σύστημα Idle Stop and Go.

Hyundai 
SmartStream. 
Μειωμένη κατανάλωση.
Περισσότερες επιλογές 
κινητήρων.
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Καινοτόμο, «έξυπνο» μηχανικό κιβώτιο 

To καινούργιο ευφυές 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο Intelligent Manual Transmission - (iMT) διαθέτει ηλεκτρονικό πεντάλ-συμπλέκτη 
(e-clutch) με το οποίο αποφεύγεται το σβήσιμο του κινητήρα κατά την εκκίνηση, ενώ όταν ο οδηγός σηκώνει το πόδι από το γκάζι 
κατά την οδήγηση, ο κινητήρας αποσυνδέεται από το κιβώτιο, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να εισέλθει σε λειτουργία ρολαρίσματος
(coasting) και να εξοικονομεί καύσιμο.

Σύστημα 48V Hybrid

Εξοικονομήστε καύσιμο και μειώστε τις εκπομπές ρύπων με το 48V Hybrid σύστημα του i20.  Αυτό υποστηρίζει τον κινητήρα καύσης 
με επιπλέον ροπή κατά την επιτάχυνση – ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και το βαθμό επιτάχυνσης. Η 
κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 του κινητήρα βελτιώνονται σημαντικά. Το υβριδικό σύστημα είναι επίσης εξαιρετικό για 
την κυκλοφορία της πόλης, καθώς υποστηρίζει τον κινητήρα καύσης με ταχύτερες και πιο ομαλές επανεκκινήσεις μετά από στάσεις, 
για πρόσθετη οικονομία καυσίμου. Μία μίζα – γεννήτρια Mild Hybrid Starter Generator (MHSG) ανακτά την κινητική ενέργεια στο 
φρενάρισμα, μετατρέποντάς την σε ηλεκτρική και την αποθηκεύει στη μπαταρία 48V για μετέπειτα χρήση. Το 48V Hybrid σύστημα 
του i20 που συνδυάζεται με τους βενζινοκινητήρες 1.0 Turbo-GDi ισχύος 100 και 120 ίππων, διατίθεται με 7-τάχυτο κιβώτιο διπλού 
συμπλέκτη (7DCT) ή με ένα νέο, 6-τάχυτο Intelligent Manual Transmission (iMT).

Προηγμένη τεχνολογία 
εξοικονόμησης καυσίμου.
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Ξεχειλίζοντας από δύναμη και ενέργεια, το νέο i20 N Line ελκύει άμεσα τα 
βλέμματα με σπορ σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από την υψηλών 
επιδόσεων σειρά Ν της Hyundai. Πέρα από τα αποκλειστικά σχεδιαστικά 
χαρακτηριστικά του, το νέο i20 N Line υπόσχεται μία ακόμη πιο σπορ οδηγική 
εμπειρία με τον κινητήρα 1.0 Turbo, σε δύο εκδόσεις ισχύος (100 και 120 PS), 
που προσφέρει βελτιωμένη απόκριση κινητήρα και συναρπαστικές επιδόσεις, 
τονίζοντας ακόμη περισσότερο τον δυναμικό χαρακτήρα των εκδόσεων N Line.

N Line.
Η σπορ πλευρά 
του i20.
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Εμπνευσμένο από την υψηλών επιδόσεων γκάμα Ν της Hyundai, το 
ανανεωμένο πρόσθιο τμήμα του νέου i20 N Line αποπνέει περισσότερο 
δυναμισμό. Ο εμπρός προφυλακτήρας τονίζεται από μία γκρι διακοσμητική 
γραμμή, ενώ η κομψή, μαύρη μάσκα εμπνέεται από το μοτίβο της καρό 
σημαίας, προδίδοντας τις αγωνιστικές καταβολές του μοντέλου. Σε αρμονία 
με τον ήδη μοναδικό χαρακτήρα του, το νέο i20 N Line φέρει επίσης ειδικές N  
ζάντες αλουμινίου 17” με δίχρωμο φινίρισμα.

Δυναμική αισθητική.
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Με φανερές σχεδιαστικές επιρροές από το μηχανοκίνητο αθλητισμό, η 
έκδοση N Line φέρει έναν πλήρως ανανεωμένο πίσω προφυλακτήρα που 
εντυπωσιάζει όχι μόνο με την εμφάνιση αλλά και με την αεροδυναμική του 
απόδοση. Το τριγωνικό πίσω φως ομίχλης, ένα σχεδιαστικό στοιχείο 
χαρακτηριστικό της οικογένειας Ν και η τολμηρή, χρωμιωμένη διπλή απόληξη 
της εξάτμισης πραγματικά αναδεικνύουν μοναδικά τον δυναμισμό αυτής της 
έκδοσης.

Σχεδιαστικές επιρροές από το 
μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η χρωμιωμένη, διπλή απόληξη της εξάτμισης, οι κάθετες ανακλαστικές γραμμές και το τριγωνικό LED 
φως ομίχλης, από την γκάμα υψηλών επιδόσεων N, συνθέτουν μια δυναμική εικόνα στο πίσω τμήμα.
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Πάρτε θέση στο εσωτερικό του νέου i20 N Line και θα νιώσετε άμεσα τις αγωνιστικές καταβολές του.  
Η ανανεωμένη καμπίνα του i20 N Line περιλαμβάνει σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τις υψηλές 
επιδόσεις, όπως την αποκλειστική κόκκινη διακοσμητική ραφή σε διάφορα σημεία του εσωτερικού και σπορ 
λεπτομέρειες N Line όπως τα μεταλλικά πεντάλ. Η εμβληματική κόκκινη ραφή επεκτείνεται στο χειρόφρενο, 
το δερμάτινο τιμόνι και τον δερμάτινο επιλογέα ταχυτήτων με λογότυπα Ν, υπενθυμίζοντας διαρκώς τον 
έντονα σπορτίφ χαρακτήρα της έκδοσης N Line.
 

Τα σπορ καθίσματα με το λογότυπο N έχουν ενισχυμένη πλευρική 
στήριξη για περισσότερη άνεση και αίσθηση ελέγχου.

Θέλετε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο; Στις εκδόσεις με το αυτόματο 
κιβώτιο DCT, η έκδοση Ν Line  περιλαμβάνει paddle shifters για 
γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων από το τιμόνι.

Εσωτερικό N Line. 
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Εξωτερικά χρώματα.
Εξατομικεύστε το νέο i20 ώστε να αντανακλά το προσωπικό σας στυλ. Μπορείτε να επιλέξετε από 9 εξωτερικά χρώματα που 
αναδεικνύουν τη συνολική εμφάνιση. Πέραν αυτών, η δίχρωμη οροφή σε Phantom Black αποτελεί μία έξτρα πινελιά για να μπορείτε 
να βάλετε την προσωπική σας σφραγίδα στην εξωτερική εμφάνιση του αυτοκινήτου σας.

Polar White (PSW) / Atlas White (SAW)

Mangrove Green Pearl (MG2)

Elemental Brass Metallic (R3W)

Aqua Turquoise Metallic (U3H)

Dragon Red Pearl (WR7)

Sleek Silver Metallic (RYS)

Aurora Gray Pearl (A7G)
 

Intense Blue Pearl (YP5)

Polar White (PSW) / Atlas White (SAW)

Elemental Brass Metallic (R3W)

Aqua Turquoise Metallic (U3H)

Dragon Red Pearl (WR7)

Sleek Silver Metallic (RYS)

Aurora Gray Pearl (A7G)

Mangrove Green Pearl (MG2)

Intense Blue Pearl (YP5)

Phantom Black Pearl (X5B)

Το i20 N Line απεικονίζεται με την προαιρετική διχρωμία οροφής Phantom Black.

Phantom Black Pearl (X5B)
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Ζάντες.
Το νέο i20 διατίθεται τώρα με μία σειρά κομψών ζαντών νέας σχεδίασης, περιλαμβάνοντας από ατσάλινες ζάντες 15” μέχρι δίχρωμες 
ζάντες αλουμινίου 16” και 17”, που ολοκληρώνουν το δυναμικό του προφίλ.

Ελαστικά.
Οι τύποι ελαστικών που φέρει το νέο i20, σύμφωνα με τις διαστάσεις  
των ζαντών και την εκάστοτε εργοστασιακή διαθεσιμότητα, χαρακτηρίζονται  
από τις πλαϊνές σημάνσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/740 της Ε.Ε. 
Περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση των συμβόλων  
στο www.hyundai.gr/eu-tyre-regulations/

Ζάντες 15” Ζάντες αλουμινίου 16” Ζάντες αλουμινίου 17” Ζάντες αλουμινίου 17”  N Line

Hankook 1024183

C1185/65R15 88 H

69 dB

Hankook 1024185

C1195/55R16 87 H

70 dB

 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation PRIMACY 4 E

Tyre type identifier 279492

Tyre size designation 185/65R15

Load-capacity index 88

Speed category symbol H

Fuel efficiency class A

Wet grip class B

External rolling noise class B

External rolling noise value 68

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 09/18

Date of end of production

Load version SL

Additional information 185/65 R15 88H TL PRIMACY 4 E MI

 

 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation PRIMACY 4 S3

Tyre type identifier 768534

Tyre size designation 195/55R16

Load-capacity index 87

Speed category symbol H

Fuel efficiency class A

Wet grip class B

External rolling noise class B

External rolling noise value 69

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 49/18

Date of end of production

Load version SL

Additional information 195/55 R16 87H TL PRIMACY 4 S3 MI

 

 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation PILOT SPORT 4

Tyre type identifier 795291

Tyre size designation 215/45ZR17

Load-capacity index 91

Speed category symbol (Y)

Fuel efficiency class C

Wet grip class A

External rolling noise class B

External rolling noise value 71

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 05/15

Date of end of production

Load version XL

Additional information 215/45 ZR17 (91Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT
4 MI

 

Hankook 1025544

C1215/45R17 91 V

71 dB

Το νέο i20 N Line εφοδιάζεται με 
αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου 
17” με δίχρωμο φινίρισμα που 
ολοκληρώνουν το δυναμικό του 
προφίλ.
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Κινητήρες 1.2 84PS 1.0T  100PS 1.0T 100PS 7DCT 1.0T  100PS 
 48V Hybrid

1.0T 100PS 7DCT  
48V Hybrid

1.0T 120PS  
48V Hybrid

1.0T 120PS 7DCT 
48V Hybrid

Καύσιμο Αμόλυβδη Βενζίνη Αμόλυβδη Βενζίνη Αμόλυβδη Βενζίνη Αμόλυβδη Βενζίνη Αμόλυβδη Βενζίνη Αμόλυβδη Βενζίνη Αμόλυβδη Βενζίνη

Κυβισμός (κ.ε.) 1.197 998 998 998 998 998 998

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων Μηχανικό Μηχανικό Αυτόματο διπλού 
συμπλέκτη

Μηχανικό 
ηλεκτρονικού 

συμπλέκτη (iMT)

Αυτόματο διπλού 
συμπλέκτη

Μηχανικό 
ηλεκτρονικού 

συμπλέκτη (iMT)

Αυτόματο διπλού 
συμπλέκτη

Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων 5 6 7-DCT 6 7-DCT 6 7-DCT

Ισχύς σε ίππους (ps/rpm) 84 / 6.000 100 / 4.500-6.000 100 / 4.500-6.000 100 / 4.500-6.000 100 / 4.500-6.000 120 / 6.000 120 / 6.000

Μέγιστη ροπή (kgf.m/rpm) 12,0 / 4.200 17,5 / 1.500-4.000 17,5 / 1.500-4.000 17,5 / 1.500-4.000 17,5 / 1.500-4.000 17,5 / 1.500-4.000 20,4 / 2.000-3.500

Διάμετρος x Διαδρομή 71,0 x 75,6 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0

Σχέση συμπίεσης 11,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Εκκεντροφόροι DOHC D-CVVT 16V DOHC CVVD 12V DOHC CVVD 12V DOHC CVVD 12V DOHC CVVD 12V DOHC CVVD 12V DOHC CVVD 12V

Μετάδοση χρονισμού Καδένα Καδένα Καδένα Καδένα Καδένα Καδένα Καδένα

Σύστημα ISG (Stop & Start) Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Ανάρτηση - Πέδηση
Εμπρός Ανάρτηση Υποπλαίσιο με γόνατα McPherson 

Πίσω Ανάρτηση Ημιάκαμπτος άξονας με ενσωματωμένη ράβδο στρέψης

Εμπρός σύστημα πέδησης Αεριζόμενοι δίσκοι 

Πίσω σύστημα πέδησης Ταμπούρα Δίσκοι Δίσκοι Δίσκοι Δίσκοι Δίσκοι Δίσκοι 

Βάρος - Χωρητικότητες
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο) 1.013-1.123 1.065-1.175 1.090-1.200 1.090-1.200 1.115-1.225 1.090-1.200 1.115-1.225

Ωφέλιμο φορτίο σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο) 427-537 425-535 430-540 420-530 425-535 420-530 425-535

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε κιλά 1.550 1.600 1.630 1.620 1.650 1.620 1.650

Χώρος αποσκευών VDA 352 lt / SAE 486 lt (με κιτ επισκευής τροχού)
VDA 1.165 lt (με αναδιπλωμένη δεύτερη σειρά καθισμάτων) 

VDA 262 lt / SAE 434 lt (με κιτ επισκευής τροχού)
VDA 1.075 lt (με αναδιπλωμένη δεύτερη σειρά καθισμάτων)

Χωρητικότητα καυσίμου (lt) 40

Σύστημα διεύθυνσης
Στροφές τιμονιού 2,7

Κύκλος στροφής - ακτίνα (m) 5,2

Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) 173 188 185 188 185 190 190

0-100 km/h 13,1 10,4 11,4 10,4 11,4 10,1 10,3

Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές  WLTP
Κατανάλωση καυσίμου Low Phase 6,3 6,9 7,1 6,3 6,7 6,5 7,0

Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase 4,9 5,0 5,2 4,9 5,1 4,9 5,3

Κατανάλωση καυσίμου High Phase 4,3 4,6 4,7 4,3 4,5 4,3 4,7

Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase 5,4 5,7 5,8 5,4 5,7 5,5 6,0

Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος 5,1 5,4 5,5 5,1 5,3 5,2 5,5

Εκπομπές CO2 (g/km) WLTP* κατά προσέγγιση 121-124 118-123 121-125 115-118 117-121 120-123 122-126

Πρόγραμμα συντήρησης
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ 1 / 15.000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά.Διαστάσεις.

2,580
4,040

1,450

1,775

1,775 2,580
4,075

1,455
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Κορυφαία Εγγύηση, Βραβευμένη Αξιοπιστία.
Η βαριά κληρονομιά του Hyundai i20 περιλαμβάνει σχεδιαστικές διακρίσεις θεσμών όπως το iF Design και το Red Dot, αλλά και  
σημαντικές αυτοκινητιστικές βραβεύσεις όπως το «Χρυσό Τιμόνι» του AutoΒild, ή η Νο1 θέση σε Αξιοπιστία του γερμανικού  
TÜV Report 2019. Ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής WRC 2019, το Hyundai i20 προσφέρει έναν σπάνιο συνδυασμό κατασκευαστικής  
αρτιότητας και οδηγικής συμπεριφοράς. Στη νέα γενιά του, το i20 διαθέτει σχεδίαση και ποιότητα παραγωγής που αντέχουν  
στο χρόνο, ώστε να προσφέρει διαχρονική καλαισθησία και υψηλή μεταπωλητική αξία.

Σήμερα η Hyundai είναι η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο που ήδη παράγει σε  
μαζική κλίμακα παραγωγής όλες τις τεχνολογίες εξηλεκτρισμένης αυτοκίνησης (από 48V 
υβριδικά, πλήρως υβριδικά, plug-in υβριδικά, πλήρως ηλεκτρικά, έως και υδρογονοκίνητα 
αυτοκίνητα, που αντί καυσαερίου εκπέμπουν... καθαρό νερό). Το 2020 συμπλήρωσε 30 χρόνια  
συστηματικής επένδυσης στην εξηλεκτρισμένη αυτοκίνηση.

H ποιότητα και η αξιοπιστία της Hyundai είναι γνωστή στους κατόχους της. Ταυτόχρονα όμως  
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται κάθε χρόνο με κορυφαίες διακρίσεις. Ενδεικτικά, στην τελευταία τριετία: 

• Η ετήσια έρευνα Vehicle Dependability Study (VDS) της JD Power Βρετανίας βραβεύει τη Hyundai μέσα 
στις 3 καλύτερες, σε σύνολο 25 μαρκών αυτοκινήτου, τόσο το 2018 όσο και το 2019. Στην JD Power  
Γερμανίας η ίδια έρευνα κατατάσσει τη Hyundai στην πρώτη 3άδα τo 2019. 

• H ετήσια έρευνα Initial Quality Study (IQS) της JD Power Γερμανίας το 2017 ανέδειξε τη Hyundai No 2  
ανάμεσα στις 24 σημαντικότερες μάρκες. Στις ΗΠΑ η ίδια έρευνα κατατάσσει τη Hyundai στις  

3 καλύτερες, ανάμεσα στις 32 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου, σταθερά τα έτη 2017, 2018 και 2019. 

• Η Hyundai στέφεται “Κατασκευαστής της Χρονιάς” το 2018 από το BBC TopGear Magazine και το 2019 από τα βρετανικά 
Automotive Management Awards. Δύο έτη νωρίτερα το AutoBild Quality Report Γερμανίας αναδεικνύει τη Hyundai No 1 ανάμεσα 
 στις 20 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου. Την ίδια χρονιά, όπως και το 2019, η Hyundai βραβεύεται για τις καινοτομίες της  
από το γερμανικό θεσμό Automotive Innovations Awards.

Κάθε νέο Hyundai θωρακίζεται με την κορυφαία στην αγορά πανευρωπαϊκή εργοστασιακή εγγύηση 
ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα, προσφέροντας:

     • 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων,
     • 5 Χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια,
     • 5 Χρόνια δωρεάν ετήσιο τεχνικό έλεγχο,
     • 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής.

Ποιότητα και αξιοπιστία Hyundai.

Η Hyundai τα τελευταία 6 
συνεχόμενα έτη συγκαταλέ-
γεται στις 40 ισχυρότερες σε 
αξία Μάρκες στον πλανήτη, 
ανάμεσα σε όλες τις κατηγο-
ρίες προϊόντων και υπηρεσι-

ών, σύμφωνα με το θεσμό Best Global Brands 
της Interbrand. Πρόκειται για μία καταξίωση 
που αντανακλά όχι μόνο τη σημερινή καλή 
της φήμη, αλλά και τις θετικές προσδοκίες 
που δημιουργούν οι καινοτομίες και τα νέα  
μοντέλα για το μέλλον της Μάρκας.

Συμμετέχουμε στα απαιτητι-
κότερα πρωταθλήματα αγωνι-
στικής οδήγησης στον κόσμο, 
κερδίζοντας πολύτιμη τεχνο-
γνωσία που μεταφέρουμε στα 
εμπορικά μας μοντέλα. 
Είμαστε υπερήφανοι για την 

κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
WRC το 2019 και το 2020 - και φυσικά για την  
πολυβραβευμένη σειρά μοντέλων υψηλών  
επιδόσεων με την υπογραφή “N”. 

Σχεδιάζουμε τα μοντέ-
λα μας, με το απαιτη-
τικό στοίχημα να συν-
δυάζουν διαχρονική 
καλαισθησία με εργο-
νομία. Ένα καλοσχεδια- 
σμένο και εργονομικό 

αυτοκίνητο προσφέρει ομορφότερη καθημερι-
νότητα, αλλά και καλύτερη μεταπωλητική αξία. 
Το αποτέλεσμα αυτής μας της προσπάθειας 
αντανακλάται στις διαρκείς βραβεύσεις των μο-
ντέλων Hyundai, με αποκορύφωμα τη βράβευ-
ση της Hyundai στα Red Dot Design Awards ως 
Brand of the Year 2018 από όλες τις κατηγορίες.

MOTORSPORT
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Σφραγίδα Επισήμου Εμπόρου Hyundai
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Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσωρινές, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και 
προορίζονται μόνο ως προκαταρκτική ενημέρωση. Πιθανές διαφοροποιήσεις στην αναπαράσταση των χρωμάτων του οχήματος 
οφείλονται στους περιορισμούς της τεχνολογίας εκτύπωσης. Τα προϊόντα που εμφανίζονται αντιστοιχούν στην γκάμα εξοπλισμού 
για τις ευρωπαϊκές αγορές. Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να είναι εξοπλισμένα με πρόσθετο 
εξοπλισμό με επιπλέον κόστος. Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και το 
περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Η 5ετής Εργοστασιακή Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει 
μόνο για αυτοκίνητα Hyundai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως 
ορίζεται στους όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευθείτε 
έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.
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