
Hyundai i20 Active



Prostor pro život. 
Zrozen pro akci.
Hyundai i20 Active.
Život je dobrodružství. A život je tak zajímavý,  
jak zajímavým si ho uděláte. Nový i20 Active je kompaktní  
crossover, který nezakrývá svůj charakter a který Vám  
dokáže ozvláštnit Váš život. K jeho drsně krásnému vzhledu  
přispívá vyšší světlá výška společně s robustními stylistickými  
detaily, včetně sportovní šestiúhelníkové masky chladiče,  
stříbrných ochranných krytů spodní části vozu vpředu a vzadu,  
výrazných mlhových světlometů a elegantních 17“ kol z lehké slitiny. 
Hyundai i20 Active otevírá nový svět možností.  
Tak na co ještě čekáte?
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Posouváme laťku výš.
Atraktivita modelu i20 Active přesahuje hranice jeho designu. Díky zcela novému zážehovému motoru  
1.0 T-GDI, přeplňovanému turbodmychadlem, podává takové výkony, jaké slibuje jeho úžasný vzhled. 
Tento extrémně lehký a kompaktní motor dokáže z každé kapky benzínu vytěžit ještě vyšší výkon. 
Potěšení z jízdy umocní navigační systém, který nabízí svět informací prostřednictvím služeb TomTom® 
LIVE Services. Navíc je zde vyspělý audiosystém s možnosti připojení telefonu a integrovanou pamětí 
s kapacitou 1 GB pro uložení hudby. O zábavu, informace a kontakt s okolním světem bude tedy vždy 
postaráno.

Koncentrovaný výkon. Přeplňovaný motor 1.0 T-GDI o výkonu 100 k 
je vyladěn pro optimální hospodárnost, zatímco verze s výkonem 120 k 
nabídne vášnivému řidiči ještě energičtější výkony. 

TomTom® LIVE Services. Bezplatné 7leté předplatné služeb TomTom® 
LIVE Services poskytuje precizní informace o dopravě, místech měření 
rychlosti*, počasí a místních službách. To vše je zobrazováno na 7" 
barevném dotykovém LCD displeji. Konektivita je zajištěna rozhraním 
Bluetooth® a vstupy USB a AUX. 

Výrazné světlomety. Účinné projektorové světlomety pro dálková  
a tlumená světla jsou doplněny elegantními obrysovými LED světly 
a také LED světly pro denní svícení.

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu. Nabízí okamžité vizuální a zvukové 
upozornění na nechtěné vyjetí z jízdního pruhu.

* V zemích, kde to povoluje legislativa / Ochranná známka Bluetooth® je vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. / Ochranná známka TomTom® je vlastnictvím společnosti TomTom N.V. 
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Připraven na aktivní život.
Odvážný charakter modelu i20 Active je doplněn ergonomicky navrženým interiérem 
s měkkými materiály a velmi kvalitními tkaninami nebo kůží. Kovové pedály umocňují  
sportovní charakter a zvýšená světlá výška je doplněna vyšší polohou za volantem,  
zaručující ještě lepší viditelnost. Interiér si můžete individualizovat stylistickým paketem, 
který zahrnuje doplňky v odstínu oranžová Tangerine.
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Prostor pro dobrodružství.
Hyundai i20 Active je dokonalým crossoverem pro všechny motoristy, kteří chtějí získat od života víc.  
Má elegantní a mimořádně prostorný interiér, jehož uspořádání lze měnit sklopením zadních  
sedadel. Díky tomu přepravíte vše, co Vám život přinese. Nebo si zvolte pohodlí pro až pět osob.  
Vyšší komfort a pohodu při každé cestě Vám poskytne praktická chlazená schránka před sedadlem  
spolujezdce spolu s parkovacími senzory vpředu i vzadu a zadní kamerou.

Vyhřívání volantu a předních sedadel. V mrazivém ránu není nic 
příjemnějšího než komfort zahřátého volantu a sedadel.

Zadní kamera. Pro snadnější couvání ve stísněném prostoru. Situace 
za vozidlem je zobrazována na displeji navigačního systému nebo na 
vnitřním zpětném zrcátku.

Podélné střešní nosiče. Elegantní podélné střešní nosiče Vám usnadní 
přepravu čehokoli, kolem čeho se točí Váš svět. Jsou ideální pro 
přepravu sportovního vybavení, jako např. surfového prkna, horského 
kola nebo lyží.

Variabilní zavazadlový prostor. Praktický zavazadlový prostor pojme 
velkorysých 326 litrů pod roletovým krytem. Po sklopení zadních  
sedadel se objem zvětší na maximálních 1042 litrů (podle normy VDA).



Hyundai i20 Active
KAROSÉRIE

Typ karosérie 5dveřová, pětimístná

MOTOR 1.0 T-GDI DOHC D-CVVT 12V 1.4 DOHC D-CVVT 16V 1.4 CRDi DOHC 16V

Typ zážehový zážehový vznětový

Zdvihový objem motoru (cm3) 998 1 368 1 396

Druh paliva / počet válců 95 NAT / 3 95 NAT / 4 Diesel / 4

Kompresní poměr 10 10,5 16,0

Maximální výkon (kW / k / ot./min) 88,3/120 / 6 000 73,6/100 / 6 000 66,0/90 / 4 000

Maximální točivý moment (Nm / ot./min) 171,6 / 1 500 - 4 000 134,4 / 3 500 240 / 1 500 - 2 500

Příprava směsi vícebodové vstřikování vícebodové vstřikování Common Rail

Objem palivové nádrže (l) 50

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ převodovky / počet převodových stupňů manuální / 6 manuální / 6 manuální / 6

DYNAMIKA

Maximální rychlost (km / h) 183 178 170

Zrychlení z 0 na 100 km / h (s) 10,4 11,9 12,3

SPOTŘEBA PALIVA / EMISE CO2 (l / 100 km) / (g / km) *

Cyklus - městský (se systémem ISG) 6,2 / 143 7,4 / 172 5,3 / 140

 - mimoměstský (se systémem ISG) 4,5 / 104 4,7 / 110 3,8 / 100

 - kombinovaný (se systémem ISG) 5,1 / 119 5,7 / 133 4,3 / 115

HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg) 1 165 - 1 310 1 125 - 1 270 1 250 - 1 370

Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 1 650 1 620 1 700

Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1 110 1 000 1 110

Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 450

Nosnost střechy (kg) 70

ROZMĚRY

Celková délka / šířka / výška / rozvor (mm) 4 065 / 1 760 / 1 529 / 2 570

Rozchod vpředu (mm)   pneu 185/65 R15 / 195/55 R16 1 517 / 1 511

Rozchod vzadu (mm)   pneu 185/65 R15 / 195/55 R16 1 519 / 1 513

Poloměr otáčení (m) 5,1

Minimální světlá výška podvozku (mm) 160

Objem zavazadlového prostoru dle metody VDA (l) ** 326 / 1 042

PODVOZEK

Přední / zadní náprava // přední / zadní brzdy typ Mc Pherson s pomocným rámem a příčným stabilizátorem / tuhá torzní // kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové

*  Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory.  
CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země.  
Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění).  
Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

** Platí pro provedení bez rezervního kola. S rezervním kolem jsou hodnoty o 25 l nižší.

Technické údaje

Záruka 5 let bez omezení km.
Záruka 12 let na prorezivění karosérie.

10



11

Nové myšlení. 
Nové možnosti.
Ve společnosti Hyundai jsme inspirováni vášní 
vyrábět vozy, které překonávají Vaše očekávání. 
Usilujeme o realizaci věcí takových, jaké mají být, 
nikoli běžných. Hledáme odpovědi ještě dřív, než 
je položena otázka. Nikdy nepřestaneme hledat 
lepší řešení, díky nimž vytěžíte ze svého života 
více. Máme to v krvi.

Co to pro Vás znamená? To znamená, že  
Hyundai, který řídíte, byl zkonstruován tak, aby 
Vás překvapoval svou vrozenou kvalitou. Aby byl 
svým výrazným designem Vaším doplňkem. Aby 
pečoval o Vás, Vaši rodinu a cestující s objímající 
odolností a aby minimalizoval svůj vliv na životní 
prostředí. A aby Vás uspokojil intuitivním  
designem, který neponechá žádné přání 
nesplněné.
 
To všechno je produktem nového myšlení, které 
otvírá svět nových možností.



HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

skladové číslo: H07ND176

●  Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.
●  Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie a čalounění interiéru konzultujte prosím  

s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
● Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
●  Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez
omezení km

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil 
reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. Hyundai Motor Company 
zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází 
k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této 
souvislosti jsme uvedli i nový značkový slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat 
sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.


