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Вперед. 
Заяви про себе.
У житті часто невеликі речі мають велике значення. Це твердження безперечно 
стосується і абсолютно нового i10. Красномовний дизайн і ряд сучасних опцій 
роблять цей автомобіль ідеальним компаньйоном у місті. Підкресли свій стиль та 
додай собі маневреності разом із новим Hyundai i10. 

#HyundaiGoBig
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Відчуйте 
натхнення, 
що стоїть за 
дизайном.
Натхненний атлетичними формами та довершений спортивною зовнішністю, 
абсолютно новий i10 забезпечує максимальний простір всередині 
автомобіля. Гнучкість і сила, що стали натхненням для дизайну нового i10, 
підкреслено контрастом ліній і форм. Безперечна виразність екстер’єру 
моделі знаходить продовження й в інтер’єрі, завдяки чому загальний образ 
автомобіля є напрочуд збалансованим. В абсолютно новому i10 дизайнерам 
вдалося вдало поєднати місткість та компактність, а також спортивний стиль 
та міську практичність.
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Будь готовий 
до приємної 
несподіванки.
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Неперевершений 
внутрішній простір.
Усередині нового стильного салону — точні та правильні форми, нові текстури та найновіші 
мультимедійні технології вразять вас своїм сучасним виглядом. В інтер’єрі нового i10, натхненного 
чіткими атлетичними формами, переважають м’які поверхні та виразні лінії. 
3D-візерунок у вигляді бджолиних сот притягує погляд, повторюючись на приладовій панелі та 
дверних картах, що надає салону спортивного вигляду. Круглі вентиляційні отвори візуально 
розширюють приладову панель аж до дверей, створюючи відчуття ще більшого простору.
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З i10 ви маєте можливість легко зарядити свій смартфон. Бездротовий зарядний пристрій для смартфонів, розташований на центральній 
консолі, дозоляє легко заряджати Qi-сумісні смартфони. Також є USB-порти.

Спробуй 
першокласний зв’язок. 
Абсолютно новий i10 пропонує найбільше можливостей для зв’язку у своєму класі. Нова мультимедійна система з 
кольоровим сенсорним 8’’ LCD монітором відображає вміст вашого смартфона завдяки підтримці додатків Apple 
CarPlay™ та Android Auto™.
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Ідеальний невеликий 
автомобіль для 
великих звершень.
Іноді буває так, що на вулицях міста стає тісно. Тож, якщо твій маршрут пролягає через вузькі 
вулички, а для паркування біля пункту призначення може виявитись обмаль місця, неперевершена 
маневреність цього міського автомобіля стане просто незамінною. Абсолютно новий i10 всього 3,67 
метри в довжину і 1,68 метри в ширину, проте модель вдало поєднує в собі оптимальні зовнішні 
розміри із сучасним комфортом всередині.
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Колісна база абсолютно нового i10 збільшилась на 40 мм. Більше того, 
автомобіль став на 20 мм ширшим, що дало додатковий простір салону, а 
пасажирам — більше комфорту.

Компактний та 
просторий.
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Розумні деталі для вашої зручності.

Суперзберігання

У новому i10 повно практичних і зручних місць для зберігання речей, так потрібних для 
щоденного комфорту. 

Багатофункціональний багажник 

Багажник i10 об’ємом 252 л, один з найбільших у своєму сегменті, можна легко змінити. Дворівнева 
багажна полиця максимально збільшує простір для завантаження високих та довгих предметів. 
Роздільне складане заднє сидіння легко опускається однією рукою, збільшуючи багажник до 1050 л.

Камера заднього огляду 

Їхати заднім ходом легко. Під час руху заднім ходом камера забезпечить безперешкодний огляд. 
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Ефективна 
продуктивність.
Залежно від ваших уподобань ви можете вибрати один з двох бензинових 
двигунів: 3-циліндровий об’ємом 1 л (67 к. с., крутний момент 96 Н*м) або 
4-циліндровий об’ємом 1,2 л (84 к. с., крутний момент 118 Н*м). Обидва двигуни 
доступні з двома варіантами коробки передач.
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Створи свій ідеальний i10.
Завдяки десяти кольорам екстер’єру та двоколірному даху, доступному в чорному або червоному варіанті, можна створити свій власний характерний зовнішній 
вигляд, обираючи з 22 комбінацій кольорів. 

Колір кузова Polar White доступний у 
двоколірній версії з дахом кольору Phantom 
Black або Tomato Red.

Колір кузова Tomato Red доступний у 
двоколірній версії з дахом кольору 
Phantom Black.

Колір кузова Phantom Black доступний у 
двоколірній версії з дахом кольору Tomato Red.

Колір кузова Slate Blue доступний у 
двоколірній версії з дахом кольору 
Phantom Black.

Колір кузова Star Dust доступний у двоколірній 
версії з дахом кольору Tomato Red.

Колір кузова Dragon Red доступний у 
двоколірній версії з дахом кольору 
Phantom Black.

Колір кузова Sleek Silver доступний у 
двоколірній версії з дахом кольору 
Phantom Black.

Колір кузова Brass доступний у двоколірній 
версії з дахом кольору Phantom Black або 
Tomato Red.

Колір кузова Champion Blue доступний у 
двоколірній версії з дахом кольору 
Phantom Black.

Колір кузова Aqua Turquoise доступний у 
двоколірній версії з дахом кольору 
Phantom Black.
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Створи своє улюблене поєднання.
Вибери з чотирьох різних комбінацій кольорів інтер’єру, щоб створити свій ідеальний простір.

Кольори торпедо

Shale Grey, Brass Metal, Obsidian Black, Obsidian Black

Кольори сидінь

Shale Grey, Brass Metal, Obsidian Black white stripes, Obsidian Black

22 23



Колеса Технічні характеристики

Литі диски R15

Од.виміру: мм

Загальна ширина            1 680
Ширина колії                    1 478 Ширина колії                      1 478

Загальна висота         

1 480

Загальна довжина                                                                          3 670
Колісна база                                                                                     2 425

Сталеві диски R14

Габарити

24 25

Тип 1.0 MPi 5MT 1.2 MPi 5MT 1.2 MPi 5AMT

Марка двигуна 1.0 Kappa MPi 1.2 Kappa MPi

Відповідність стандарту Euro5

Об’єм, см3 998 1 197

Макс. швидкість, км/г 156 171

Кількість циліндрів 3 4

Кількість клапанів 12 16

Макс. потужність (к.с./об.хв.) 67 / 49 / 5 500 84 / 62 / 6 000

Макс. крут. момент (Н.м/об.хв.) 96.2 / 3 750 118 / 3 750

Розгін до 100 км, сек 14.8 12.6 15.8

Трансмісія

КПП Ручна, 5-ступ Автоматизована, 5-ступ

Привід Передній

Витрата палива л/100 км*

Тип палива Бензин

Міський цикл Н/Д 6.6 6.3

Заміський цикл Н/Д 4.6 4.6

Комбінований цикл 4.4 - 4.8 5.3 5.3

Підвіска

Передня McPherson

Задня Здвоєна торсіонна балка

Екстер’єр

Об'єм багажника, л 252

Об'єм багажника зі складеними кріслами, л 1050

Маса

Споряджена, мін., кг 921 932 935

Споряджена, макс., кг 993 1 007 1 010

Повна, кг 1 410 1 430 1 430

Колеса

175 / 65 R14, 185 / 55 R15

1.0 MPi 5AMT

17.8

6.3

4.4

5.1

927

999

1 410

Ручна, 5-ступАвтоматизована, 5-ступ



ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора.
www.hyundai.com.ua

Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього 
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності 
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені 
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків. Транспортні 
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову 
плату, не всі версії моделі включені до цієї брошури. Hyundai Motor Company залишає за собою 
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення. 
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної 
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт місцевого дистриб’ютора Hyundai 
або проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.


