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ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

H32000
H32001

ΕΚΔΟΣΗ

i20 N 1.6T 204ps 6MT
i20 N 1.6T 204ps 6MT Performance Pack
•
•
•
•

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΜΕ ΤΤ ΚΑΙ ΦΠΑ (ΑΠΛΟ ΧΡΩΜΑ)

ΧΡΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ

26.790 €
28.290 €

170 €
170 €

490 €
490 €

5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων
5 Χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια
5 Χρόνια δωρεάν ετήσιος τεχνικός έλεγχος
5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής

Η υπογραφή Ν γεννήθηκε στο Namyang της Νότιας Κορέας –όπου δεσπόζει το παγκόσμιο κέντρο Έρευνας και
Ανάπτυξης της Hyundai. Τελειοποιήθηκε στο Nürburgring της Γερμανίας – μία από τις πιο απαιτητικές πίστες
στον κόσμο όπου δοκιμάζονται και τελειοποιούνται τα μοντέλα Hyundai N. Συμβολίζει όμως και την διπλή
στροφή «σικέιν», ένα σημείο αναφοράς στις αγωνιστικές πίστες όπου δοκιμάζεται η πραγματική οδηγική αρετή
κάθε αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων.
Το πολυβραβευμένο Hyundai i20 είναι συνώνυμο της αξιοπιστίας, της καλαίσθητης σχεδίασης και των
προηγμένων τεχνολογιών ασφαλείας και συνδεσιμότητας. Σήμερα με την υπογραφή Ν, μεταμορφώνεται σε ένα
καθαρόαιμο hot hatch και υπόσχεται έντονη οδηγική απόλαυση για μία σειρά από λόγους: όχι μόνο γιατί έλκει
τα αγωνιστικά γονίδιά του από τον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή WRC, ούτε μόνον επειδή μοιράζεται το
ίδιο πανίσχυρο αμάξωμα με το i20 N Rally2. Κυρίως, επειδή η υπογραφή Ν σημαίνει μία βαθιά τεχνογνωσία και
ένα πλέγμα από αγωνιστικές τεχνολογίες που κάνουν το i20 N δεξιοτέχνη στις απαιτητικές στροφές,
εργοστασιακά έτοιμο για μία ημέρα συγκίνησης στην πίστα, αλλά ταυτόχρονα και ένα ευπροσάρμοστο εργαλείο
καθημερινής χαράς στην οδήγηση.
Με κινητήρα Flat Power Turbo CVVD για 204 ίππους σε ευθύγραμμη απόδοση και overboost ροπής στα 31 κιλά,
ανάρτηση Ν Power Sense Axle, διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης N Corner Carving Differential, αγωνιστικές
τεχνολογίες Rev Matching, Launch Control και Left Foot Braking, παραμετροποίηση Ν με μία σειρά από
δυνατότητες ανεξάρτητων ρυθμίσεων συμπεριφοράς, καθώς και έναν ονειρικό ήχο εξάτμισης, το i20 N απλά
δεν έχει μέτρο σύγκρισης στην κατηγορία του. Οι αριθμοί 5,8 kg/ps και 6,2’’ στο 0-100 λένε πολλά, αλλά
κρύβουν ένα σπουδαίο – τον ενθουσιασμό και το χαμόγελο της γνήσιας χαράς της οδήγησης!
Η χαρά αυτή έρχεται και με την ξενοιασιά της κορυφαίας στην αγορά 5-ετούς Πανευρωπαϊκής Εργοστασιακής
Εγγύησης ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα, που περιλαμβάνει και track days για τους νέους στην καρδιά.

