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קומפקטית מבחוץ, 
ענקית מבפנים.

i10 החדשה בעיצוב חדשני ומרווח המעניק 
חווית נהיגה מהנה ומפתיעה. להישאר מחובר 

בכל זמן ובכל מקום. 
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קטנה ונועזת
המראה המוכר והאהוב של i10 חוזק בתוספת קריצה ספורטיבית מעודכנת. העיצוב החדש 

 DRL כולל פגוש קדמי מקומר עם גריל במראה מחוספס ותאורת יום חדשנית עם פנסי
מעוצבים, גלגלים חדשים, פגוש אחורי מעוצב ופנסים אחוריים להשלמת המראה המלוטש.

גריל מעודכן ומעוצב

תאורת יום עם פנסי DRL מעוצבים
 תוספת של פנסי DRL עגולים תורמים 

.i10למראה הספורטיבי בחלקה הקדמי של ה

 גלגלים חדשים*
 המראה הספורטיבי של גלגלי סגסוגת 

קלה ״14 משווים לה גישה צעירה ועדכנית.

* בחלק מהדגמים /
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בין אם יוצאים לנסיעה עירונית, נוסעים לעבודה או לבילוי לילי, עם i10 נשארים מחוברים בכל עת. i10 החדשה עם אפשרות למערכת 
Waze שמכירה את כל מה שאתם אוהבים - האזנה לתחנות הרדיו בארץ ובעולם, ניווט בקלות עם אפליקציית CONNECTED CAR 

ואפילו תשלום חניה עם אפליקציית פנגו או סלופארק. חווית הנהיגה המחוברת בi10 הופכת כל נסיעה קצרה או ארוכה לייחודית ומהנה. 

Waze ניווט באפליקציית
לנווט בקלות לכל יעד, לקבל 

מידע בזמן אמת על מצב הכביש, 
התראות על מצלמות מהירות 

ומסלולים חלופיים.

המערכת מבוססת על סים סלולארי ללא עלות מוגבל לתקופה I זהות האפליקציות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לאילוצי כלמוביל ולפי שיקול דעתה

לא תאמינו כמה מרווח החלל הפנימי של i10. היא אמנם נוחה לחניה, אך מציעה חווית נהיגה נעימה ומרווחת במיוחד. תא המטען 
 i10 הוא בין הגדולים בקטגורית המיני, מרווח הרגליים מאפשר תנוחת נהיגה נוחה והגובה שלה יפתיע גם נהגים גבוהים במיוחד. יונדאי

מאובזרת בתא מטען 252 ליטר לשימוש נוח ויעיל בכל נסיעה.

 גודל תא המטען 
יונדאי i10 מציעה תא מטען מרווח ומאוורר, 
בין הגדולים בקטגוריה. קיבולת תא המטען 
עומדת על 252 ליטר עם אפשרות הרחבה 

ל-1,046 ליטרים כאשר מקפלים את 
המושבים האחוריים.

חלונות אחוריים חשמליים*
פתיחה וסגירה של ארבעת 

 החלונות בלחיצת כפתור,
 עם אפשרות לנעילת

בטיחות לילדים.

מרווחת במידה מפתיעה  להישאר מחובר 
בכל מקום, בכל זמן.

* בחלק מהדגמים /
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מה הצבע שלך?

יונדאי i10 החדשה מבטיחה חווית נהיגה מחוברת, מעודכנת ומפתיעה. 
מקסימום ביצועים, תא מטען מרווח ומערכת Connected Car שעוזרת 

לרכב שלכם ללמוד את ההרגלים שלכם ולהציע לכם חווית נהיגה 
ייחודית ומותאמת עבורכם.

דברים טובים באים 
באריזות קטנות

 ייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים בקטלוג לבין הצבעים כפי שהם במציאות / כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת /

לבן

שחור

כסוף מטלי

כחול בהיר מטלי

כתום מטלי

אפור מטלי

כחול מטלי

אדום מטלי



המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו 
הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים בפרוספקט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, 
הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרופסקט כדי לחייב את היצרן  
ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, לשנות ולשפר, 

ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות להמחשה בלבד. קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח
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לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. לסוכנות הקרובה אליכם חייגו: 5606*
www.hyundaimotors.co.il או היכנסו לאתר האינטרנט

דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ*דגם

Insight - ’ידני 1.0 ל i104.04בינעירוני6.0עירוני

Premium , Inspire - ’אוטומט 1.0 ל i104.85בינעירוני7.3עירוני

Inspire , Supreme - ’אוטומט 1.25 ל i105.06בינעירוני7.4עירוני

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009
EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

845-045 ,845-047 ,845-046 ,Inspire,Insight - ’1.0 ל i105

845-048 ,845-049Prime ,Inspire ,Supreme - ’1.25 ל i105

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

  זיהוי הולכי רגל6  כריות אוויר
  זיהוי רכב דו גלגלי  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  מצלמת רוורס  בלימה אוטומטית בעת חירום

  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי תנועה  בקרת שיוט אדפטיבית

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:


