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Kompakt med 
store muligheter
Den nye i10 er romslig, morsom å kjøre 
og raust utstyrt, og den byr på uendelige 
 tilkoblingsmuligheter. Dette er en kompakt  
bil med store muligheter.
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Ny sportslig stil
i10 har fått et mer sportslig utseende. Støtfangeren foran er helt ny med  
den nye kaskadegrillen og moderne kjørelys. Ny støtfanger bak og nyutformede 
 kombinasjonsbaklykter runder av den utvendige designen.

Moderne kjørelys. De nye runde kjørelysene setter et ekstra sportslig preg på fronten til i10.

Kaskadegrillen. Formen på den nye kaskadegrillen understreker stilen til i10.
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*  Apple CarPlay™ er et registrert varemerke for Apple Inc.  
Android Auto™ er et registrert varemerke for Google Inc.
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Her starter reisen.
i10 har flere tilkoblingsmuligheter enn du forventer. Med den nye,  
høyoppløste 7-tommersskjermen kan du enkelt og sikkert betjene  
det nye navigasjonssystemet, Apple CarPlay™* og Android Auto™*. 

Her er kupeen vist med rødt interiør. I Norge leveres bilen med sort interiør.
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På nett i bilen
De avanserte tilkoblingsmulighetene omfatter et nytt navigasjonssystem med TomTom Live-tjenester, 
 Apple CarPlay™* for tilkobling av iPhone og Android Auto™* for tilkobling av kompatible Android- 
smarttelefoner. De hjelper deg å holde kontakt med omverdenen og gir deg tilgang til informasjon  
og underholdning i bilen.

Apple CarPlay™* og Android Auto™*. Du kan bruke den 7" store berøringsskjermen til å styre 
bilrelaterte applikasjoner på iPhone eller en kompatibel smarttelefon.

Navigasjonssystem. Veivisningen blir forbedret med informasjon om trafikken, fotobokser**, været og 
 interessepunkter. 

* Apple CarPlay™ er et registrert varemerke for Apple Inc. Android Auto™ er et registrert varemerke for Google Inc.
** Der lovgivningen tillater det.
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Moro på veien
Våre avanserte motorer og girkasser gir best mulig ytelse kombinert med lavt 
 drivstofforbruk og lave utslipp. Du kan velge en 3-sylindret 1,0-liters bensinmotor  
med 66 hk. Motoren leveres med en presis 5-trinns manuell girkasse. Girkassen er 
enkel å bruke takket være høyt plassert girspak.

Den 5-trinns manuelle girkassen har presise girskift for mer moro bak rattet, spesielt på landevei.
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All plassen du trenger
i10 er overraskende romslig. Bagasjerommet er et av de største i klassen, og det er behagelig sitteplass  
til fire personer. i10 har også et høyt utstyrsnivå med oppvarmbart ratt, manuell aircondition, setevarme  
i forsetene og mange praktiske oppbevaringsmuligheter.

Bagasjerommet i i10 er,  i likhet med kupeen, blant de største i klassen. Bagasjeromsvolu-
met på 252 liter øker til hele 1046 liter når baksetene er lagt ned.

Bakre sidevinduer med elektrisk åpning/
lukking. Passasjerene kan åpne og lukke 
sidevinduene bak med et tastetrykk.

Lydanlegg med DAB-radio. Det nye 
lydanlegget inkluderer selvsagt mottak av 
DAB-radio.
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Sammenstøtvarslingen foran varsler deg ved fare for sammenstøt 
med kjøretøyet foran bilen.

Filskiftevarsleren  varsler deg med symbol og lydsignal når 
multifunksjonskameraet oppdager at bilen er i ferd med å forlate 
kjørefeltet utilsiktet.

Trygg bykjøring
Den avanserte sikkerhetsteknologien gjør korte og lange kjøreturer sikrere. Den omfatter  
utstyr som sammenstøtvarsling foran, filskiftevarsler, cruise control med fartsbegrenser, 
 dekktrykkovervåkning og elektronisk stabilitetskontroll.
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Kompakt 
 storhet
Med sportslig design og utallige 
 tilkoblingsmuligheter byr den nye i10  
på store opplevelser.
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Valget er ditt
Velg lakkfarge for å skape din egen variant av den nye i10.

Polar White Star Dust (metallic)Sleek Silver (metallic)

Phantom Black (perlemor) Morning GloryAqua Sparkling (metallic)

Passion Red (perlemor)Mandarin Orange (perlemor)Cashmere Brown (metallic)
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13" hjulkapsel  
8-eikersdesign (sølvfarget)

Interiørfarger Hjul

Dimensjoner

2 385 mm
    3 665 mm
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1 660 mm

Sort og mørkegrått
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Alle opplysningene i denne brosjyren er foreløpige og kan endres uten varsel. Av trykktekniske årsaker 
kan fargeprøvene som er gjengitt i denne brosjyren, avvike fra de faktiske fargene. Produktene som er 
avbildet, er produkter som tilbys på det europeiske markedet. Bilene som er avbildet eller beskrevet i 
denne brosjyren, kan være utstyrt med ekstrautstyr som leveres mot pristillegg eller ikke leveres i Norge. 
Ikke alle modellvarianter er tatt med i denne brosjyren. Det tas forbehold om trykkfeil og endringer. 
Kontakt din Hyundai-forhandler for nærmere informasjon om hvilke farger og setetrekk samt hvilket 
utstyr som kan leveres.
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