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       Namyangban született. 
Nürburgringen tökéletesre 
csiszolták

2017-ben a díjnyertes i30 N bevezetésével megkezdődött a Hyundai új 
N modellcsaládjának pályafutása. Ma büszkén mutatjuk be a család 
új tagját: az új i20 N modellt. Az i30 N, az i30 Fastback N-nel és a KONA 
N-nel az oldalán olyan lenyűgöző nagyteljesítményű családot alkotnak, 
amelyek élvezetesen vezethetők, a praktikumot igénylő mindennapokban 
éppúgy, mint a versenypályán. 

Az N a Hyundai globális kutatás-fejlesztési központjának otthont 
adó Namyang városára utal. Namyangban született, és a világ egyik 
legtechnikásabb versenypályáján, a legendás Nürburgringen csiszolták 
tökéletesre – az N logó formája egyben a versenypályák sikánját is idézi. 
A Hyundai N típusok rendíthetetlenül sportos teljesítményre születtek 
és arra, hogy önfeledt mosolyt csaljanak vezetőjük arcára. Azon pilóták 
autója, akik arra vágynak, hogy az adrenalintól gyorsabban verjen 
a szívük - azoké, akik a vezetés színtiszta élvezetének kívánnak hódolni.
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A vezetés  
élményének  
szenteltük. 

A bajnok i20 Coupe WRC versenyautó által ihletett, új i20 N a versenypályákon edzett teljesítménnyel gazdagítja az életét, 
és adrenalinnal fűszerezi a mindennapjait.  Ahogy a többi Hyundai N modell, az i20 N is vérpezsdítő motorteljesítménnyel 
és dinamikus technológiai újításokkal gondoskodik az elérhető legnagyobb vezetési élményről. Akár a városban tenne egy kört, 
akár a versenypályán, a lenyűgöző teljesítmény és a vérpezsdítően sportos dizájn felfokozott kombinációja színtiszta, 
hamisítatlan vezetési élményt biztosít. Akárcsak az ihletadó i20 Coupe WRC, a versenypályára termett kisautó kategóriája 
legkiválóbb teljesítmény/tömeg arányával büszkélkedhet, ami a 204 lóerős sportmotorral kombinálva lenyűgöző 
gyorsítóképességet és a teljes fordulatszám-tartományban egyenletesen jelentkező teljesítménykifejtést biztosít.
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Kompromisszu mokat 
nem ismerő,  
erőtől duzzadó.

Utána fordulnak majd - és nem csak a hangzás miatt. Az i20 N sportos stíluselemei és ültetett futóműve megelőlegezik a modell menetdinamikáját. 
A sportos kisautó motorsport-gyökereit az i20 Coupe WRC rali versenyautó stíluselemeit a Hyundai érzéki sportosság formanyelvével kombinálva 
hangsúlyozza ki. Az ugrásra kész orr meghatározó stíluselemei az ívelt LED-es fényszórók és a széles hűtőmaszkot közrefogó, túlméretes légbeömlők. 
A hűtőmaszk speciális kialakítása révén a lehető legtöbb levegőt juttatja el a nagyteljesítményű turbómotorhoz; a kockás zászlót idéző mintázata 
a modell versenypálya-alkalmasságára utal. A hűtőmaszk alatti kötény piros díszítőelemei is kihangsúlyozzák a modell sportos, nagyteljesítményű 
karakterét. Ez a dekorszín az N oldalsó küszöbökön és a hátsó lökhárítón is megjelenik, ahol a modell széles kiállását hangsúlyozza. 
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A motorban rejlő, sportos teljesítményre az egy darab, nagy átmérőjű kipufogóvég - az autó farának talán leghangsúlyosabb 
eleme - is utal. A választott üzemmódtól függően a krómozott kipufogóból erőteljes morgás vagy rali versenyautókra jellemző, 
robbanásokkal kísért, félelmetes üvöltés tör fel. 

A 18 colos, egyedi keréktárcsák matt szürke kivitelét N márkajelzésű féknyergek ellenpontozzák, kiemelve az i20 N motorsport-
génjeit. Az ezekre szerelt, nagyteljesítményű Pirelli P-Zero sportabroncsok “HN” jelölése arról tanúskodik, hogy azokat kifejezetten 
a Hyundai N márka számára fejlesztették.

Izgalomra tervezve.
Az új i20 N különösen szórakoztató városi környezetben - és még inkább a versenypályán, ahol a jellegzetes, WRC hangvételű tetőszárny fokozott leszorítóerőt termel, 
és nagy sebességnél is segít megőrizni a modell stabilitását. A hátsó lökhárító diffúzort idéző betétje és a háromszög alakú hátsó ködlámpa az i30 N és i30 Fastback N 
modellek zárófényének ikonikus formavilágát idézik. A LED-es lámpatestek az N modellen sötét búrát kaptak; lendületes Z motívumuk a csomagtér ajtaján folytatódik, 
teljességgel egyedi megjelenést kölcsönözve a zárófényeknek.
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Komoly teljesítmény, 
maximális  
vezetési élmény.
Az i20 N minden részletre kiterjedő fejlesztése során arra törekedtünk, hogy minél inkább felgyorsítsuk 
a vezető pulzusát. Taposson a gázra, és máris megérintik a modell motorsportos gyökerei! A 204 lóerős, 
1,6 literes, közvetlen befecskendezéses turbómotor legnagyobb forgatónyomatéka 275 Nm: a közvetlen 
gázreakciók és a lenyűgözően egyenletes teljesítménykifejtés késlekedés nélküli gyorsításokkal 
szórakoztat már alacsony fordulatszámon is. Így a mindennapi forgalmi helyzetekben jobban kiaknázható 
a motor potenciálja, azaz több élmény jut egy kilométerre. A sportos teljesítményre épített motor 
mindössze 6,2 másodperc alatt gyorsít 100 km/órára, a végsebesség 230 km/óra. A motor különleges 
turbófeltöltője köztes töltőlevegő-hűtőt kapott, valamint bekötötték a motor hűtőkörébe. Az üzemanyag 
porlasztásáról gondoskodó, 350 bar nyomáson dolgozó, nyomócsöves befecskendező-rendszer jobb 
gázreakciókat és hatékonyabb keverékképzést biztosít. Az erőforrás a Hyundai új, fokozatmentesen 
változó szelepösszenyitási (CVVD) technológiáját alkalmazva gondoskodik a még kedvezőbb üzemanyag-
fogyasztásról. A CVVD technológia a menetviszonyok függvényében módosítja a szelep nyitási és zárási 
időtartamát: ez egyszerre szavatol nagyobb teljesítményt, valamint 3%-kal kedvezőbb üzemanyag-
fogyasztást és károsanyag-kibocsátást.
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Teljesítményre 
született.

Ahogy az i30 N, az i20 N is különleges funkciókkal támogatja a sportos vezetést. A hatfokozatú kézi kapcsolású sebességváltó 
kifinomult, megerősített szerkezetének köszönhetően képes kezelni a nagyobb forgatónyomatékot és a magasabb fordulatszámot. 
A feszes kéziváltót és kemény kuplungot kedvelő rajongók az N sebességváltóban is örömüket lelik. A nagyteljesítményű 
fékrendszer elöl az alapkivitelű i20 féktárcsáinál 40 mm-rel nagyobb átmérőjű tárcsákat alkalmaz az egyenletes pedálérzet 
és a fáradásra nem hajlamos fékteljesítmény érdekében. A szintén motorsport ihletésű rajtautomatika a maximális álló helyzeti 
gyorsításra optimalizálja a motor és a kipörgésgátló beállításait, akárcsak egy profi versenyautónál. A fordulatszám-igazítás 
a motor fordulatszámát a hajtótengely forgási sebességéhez igazítja; a funkció a kormánykeréken elhelyezett nyomógomb 
segítségével aktiválható. Így a vezető a választott üzemmódtól függően sportosabban vagy finomabban kapcsolhat vissza. 
Említést érdemel még az elektromos hanggenerátor, a tökéletes kipufogóhangot biztosító, változtatható hangtompító-
szabályozás, a ballábfékre optimalizált kalibrálás, illetve a fékbetét-kopásjelző. 
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A Sportos menetadatok funkció segítségével a pályán mért menetadatok megjeleníthetők az optimálisan elhelyezett, 10,25 colos érintőképernyőn, így tiszta képet kaphat pillanatnyi 
vezetési teljesítményéről. Olyan adatok olvashatók le a képernyőn, mint a motorteljesítmény, a forgatónyomaték, a gyorsulási erők, valamint a köridő, illetve a gyorsulás ideje.

Tökéletes kanyarbetyár. 
Az i20 N ugyanúgy szomjazik a kanyarokra, mint Ön. Sportos futóműelemeinek lenyűgöző arzenálja bámulatos kanyarvételi képességekkel 
ruházza fel. Az N Corner Carving névre keresztelt, mechanikus, részlegesen önzáró differenciálmű fokozott tapadást és maximális 
nyomatékátvitelt biztosít. A rendszer dinamikusabb vezetési élményt kínál, és a lehető legnagyobb kanyarsebességeket teszi elérhetővé. 
A Hyundai mérnökei az i20 alapkivitelű futóművét, fékrendszerét és kormányművét még dinamikusabb rugózásra és vezethetőségre 
hangolták. Az i20 N így képes megbirkózni a versenypályák kihívásaival. A vázszerkezetet nem kevesebb mint 12 ponton erősítették meg, 
így az autó időjárási és útviszonyoktól függetlenül finomabban vezethető, jobban használható. Az N Power Sense első tengely, valamint 
a kettős bekötésű hátsó csatolt hosszlengőkar merevebb szerkezetet, kedvezőbb rugózást és vezethetőséget eredményez, ezáltal mosolyt 
csal vezetője arcára. 
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Több élmény/kilométer.
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Az új i20 N fedélzetén könnyedén módosíthatja az autó teljesítmény- és komfortszintjét. 
A kipufogórendszer hangzásától kezdve a gázreakciókon át az ESP érzékenységéig mindent 
beállíthat – egyetlen gombnyomással. 

Több élmény/kilométer.
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Sportos vezetői környezet.
A kecses, sportos belső tér legalább olyan precíz és lényegre törő, mint amennyire kényelmes. Az ergonómia egyértelműen vezetőközpontú: minden azonnal leolvasható 
és könnyen elérhető. A perforált N kormánykeréken keresztül pedig közvetlenül kezelheti az összes menetdinamikai funkciót. Válassza ki az optimális üzemmódot, és ha 
még több élményre vágyna, egyetlen gombnyomással aktiválhatja a fordulatszám-igazítás funkciót. A kormánykeréken elhelyezett, programozható ‚N’ kapcsolók révén 
a vezető egy pillanat alatt előhívhatja kedvenc beállításait. A digitális műszeregységben kialakított váltási esedékesség jelző megmutatja, hogy az optimális versenypálya-
teljesítményhez mikor kell fokozatot váltani. A fordulatszámmérő piros zónája pedig a motorolaj hőmérsékletének függvényében változik.
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Pályanap? Vagy csak munkába igyekszik, esetleg kedvenc, kanyargós országútján autózik? Hangulatától és az útviszonyoktól függően ötféle üzemmód (Öko, Normál, Sport, N és N 
Egyedi) közül választhat. ‚N egyedi’ üzemmódban a vezető ezeket az alkotóelemeket az AVN képernyőn megjelenő ‚pókháló-diagram’ segítségével külön-külön, négy fokozatban 
(öko, normál, sport és sport+) állíthatja be, tökéletesen saját ízléséhez és az útviszonyokhoz hangolva a járművet.

Az N kormánykeréken keresztül pedig közvetlenül kezelheti az összes 
menetdinamikai funkciót. Válassza ki kedvenc üzemmódját: a még több 
élmény érdekében elég megnyomnia a programozható N gombok egyikét! 
A fordulatszám-igazítás funkció szintén gombnyomásra aktiválható.

N Grin Control rendszer.
Több mosoly jut minden kilométerre – Az N Grin Control rendszer ötféle, markánsan eltérő üzemmóddal igazodik pillanatnyi hangulatához. Az autó karakterét jelentős 
mértékben módosító üzemmódokban változnak a motor, a menetstabilizáló elektronika (ESC), a kipufogóhang és a kormánymű beállításai, igazodva az aktuális 
menetkörülményekhez. 
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Sportos és kényelmes.
Köszöntjük a sportosság minden eddiginél magasabb szintjén. Foglaljon helyet a versenyhangulatú utastérben, és máris megérintik a modell motorsportos 
gyökerei! Az új i20 N exkluzív sportülései integrált fejtámasszal és határozott megtámasztást nyújtó oldalsó párnázattal gondoskodnak a tökéletes 
irányíthatóságról és kényelemről, akár különösen dinamikus vezetés során. Az N logóval és kontrasztos Performance Blue öltésekkel díszített ülések stílusos 
bőr/szövet kombinációban érhetők el. Az utastér sportos hangulatát tovább erősítik a kiváló minőségű anyagok, az ajtókilincsek Performance Blue betétei, 
a sportos N pedálok, valamint a mindenfelé alkalmazott, Performance Blue díszítő öltések. A gömbölyű N váltógombot az N embléma mellett Performance 
Blue sávozás és öltések díszítik - ugyanezek a dekorelemek az üléseken, a kormánykeréken és a külső kartámaszokon is megtalálhatók. 
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Vezeték nélküli töltés. 10.25 colos érintőképernyő.

Út közben is kapcsolatban.
 

Élvonalbeli intelligens technológiai megoldások várják, mint az exkluzív N tartalommal kibővített 10,25 colos érintőképernyő, 
amelyen keresztül mindent közvetlenül elérhet, a navigációs szolgáltatásoktól kezdve az Apple CarPlay™ és Android Auto™ 
okostelefon-tükrözésig.  A Bluelink® Connected Car szolgáltatások pedig lehetővé teszik, hogy autóját telefonjáról vagy szóbeli 
parancsokkal vezérelje. A Bluelink alkalmazás számos ötletes funkció távvezérlésére alkalmas; emellett öt éven át érvényes, 
ingyenes előfizetés is jár hozzá a Hyundai LIVE szolgáltatásaira - köztük a valós idejű parkolási és forgalmi információkra, vagy 
a valós idejű üzemanyagár-tájékoztatásra, amellyel mindig megkeresheti a legkedvezőbb lehetőségeket.  
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Hyundai Smart Sense.
Az élvonalbeli, fejlett vezetőtámogató funkciókat felvonultató Hyundai Smart Sense rendszer révén az i20 N a legmodernebb aktív biztonsági és vezetőtámogató technológiák széles körét kínálja, amelyek gondtalanabbá 
teszik az utazást. Az i20 N figyelmezteti Önt a fenyegető veszélyekre: Az ütközéseket elkerülő, automatikus fékvezérléstől kezdve a sávelhagyás megakadályozásán át a holttérben mozgó járművek észleléséig.   
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Intelligens sebességkorlátozó táblafelismerő rendszer (ISLA). 
Az elülső kamerát, valamint a navigációs rendszertől kapott 
információkat együttesen felhasználva azonosítja a forgalmi 
jelzőtáblákat, és az azokon szereplő sebességkorlátozásokat. 
Figyelmezteti a vezetőt, ha túl gyorsan halad, és a korlátozáshoz 
igazítja a jármű sebességét (ha aktív).

Sávkövető rendszer (LFA). 
A sáv közepén, biztonságban tartja autóját. Ez 0-180 km/óra 
sebességtartományban a forgalmi sáv középvonalában tartja 
a járművet, autópályán éppúgy, mint a városban. 

Holttér figyelő rendszer (BCW).
Viszlát, holtterek! Érzékelők felügyelik a jármű melletti 
és mögötti területeket, és a külső visszapillantó tükörben 
megjelenő figyelmeztetéssel riasztanak, ha egy másik jármű 
jelenik meg a Hyundai holtterében.  A figyelmeztetést 
az irányjelző működtetésekor hangjelzés is kíséri.

Sávtartó rendszer (LKA).
Segít egyenesben tartani a járművet. Az LKA hang- 
és fényjelzéssel figyelmeztet, ha a jármű irányjelzés nélkül kezd 
kisodródni forgalmi sávjából, majd megfelelő 
kormányrásegítéssel igyekszik visszaterelni az autót a helyes 
irányba. 

Mögöttes keresztirányú forgalomfelügyelet (RCCW). 
Tökéletes segítő parkoláshoz. Ha rosszul belátható helyről kell 
kitolatnia, a rendszer grafikus és hangjelzéssel figyelmeztet 
az oldalról vagy hátulról érkező járművekre.

Ráfutásos balesetet megelőző rendszer - város (FCA). 
Az FCA rendszer figyelmezteti Önt, és automatikusan fékez, ha 
azt érzékeli, hogy az elöl haladó jármű hirtelen lassít. 
A rendszer gyalogosok és kerékpárosok észlelésére is képes. 

Távolsági fényszóró-asszisztens (HBA) .
A rendszer észleli a szemből érkező, illetve előttünk haladó 
járműveket, és szükség esetén automatikusan tompított 
világításra vált. Amikor a rendszer már nem észlel járművet, 
automatikusan visszakapcsolja a távolsági világítást, ezzel 
optimalizálva a látási viszonyokat.
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Bluelink® Connected Car szolgáltatások.
A Bluelink® Connected Car csatlakoztatott szolgáltatások révén zökkenőmentes kapcsolódási funkciókat vehet igénybe az új i20 N fedélzetén: utazását online hangfelismerés és funkciók széles választéka teszi 
kényelmesebbé és élvezetesebbé. A Bluelink alkalmazás számos ötletes funkció távvezérlésére alkalmas; emellett a navigációs rendszerhez öt éven át érvényes, ingyenes előfizetés is jár a Hyundai LIVE szolgáltatásaira.
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P
Online útvonaltervezés. 
Érjen célhoz hamarabb: a rendszer képes pontosabban előre 
jelezni a forgalom alakulását és az érkezés várható idejét, 
valamint megbízhatóbban tervezi újra az útvonalakat. A felhő 
alapú navigációs rendszer valós idejű és múltbeli adatok alapján 
biztosít pontosabb útvonaltervezést és előrejelzést. 

Utolsó szakasz útbaigazítás. 
Amennyiben a tényleges úti céltól távolabb kell megállnia, 
a navigálását átviheti az autóból az okostelefonos alkalmazásba. 
Ezt követően telefonja kiterjesztett valóságú megjelenítéssel 
vagy a Google Térkép segítségével igazítja Önt útba.

Valós idejű üzemanyagár-információ. 
Találja meg a legközelebbi üzemanyagtöltő állomást, 
a legkedvezőbb üzemanyagárakat. A folyamatosan frissülő 
üzemanyag-információ ellátja Önt az aktuális árakra, valamint 
a töltőállomások címére, nyitvatartására és az elfogadott 
fizetési módokra vonatkozó tájékoztatással - mindezt 
a navigációs rendszer érintőképernyőjén keresztül. 

Parkolás az utcán és parkolóházban.
Találjon gyorsan parkolóhelyet, parkoljon hatékonyabban 
és egyszerűbben! A valós idejű tájékoztató segít megtalálni 
és összehasonlítani a parkolási lehetőségeket 
a parkolóházakban, a felszíni parkolókban, valamint az utcán.

Célállomás betáplálása. 
Nincs más dolga, mint megnyomni a ‚Go’ gombot. Navigációs 
rendszerrel felszerelt i20 N esetén a Bluelink alkalmazással 
már azelőtt rákereshet úti céljára, hogy beszállna 
a gépkocsiba. A Bluelink szinkronizálja az adatokat 
a navigációs rendszerrel, és betölti az útvonalat, így amint 
beül, máris indulásra kész.

Jármű keresése. 
Nem emlékszik, merre parkol? Mi sem egyszerűbb ennél! 
Nyissa meg a Bluelink alkalmazást, és a térkép útba igazítja!

Távolból működtethető központi zár. 
Elfelejtette bezárni autóját? Ne aggódjon: az i20 N 
emlékeztető üzenetet küld okostelefonjára. Ezután elég 
beírnia PIN kódját, és a Bluelink alkalmazásból máris zárhatja 
vagy nyithatja autója központi zárját. 

Igény szerinti diagnosztika. 
Járműdiagnosztikai vizsgálatot kezdeményezhet 
okostelefonjáról: a Bluelink alkalmazáson keresztül 
ellenőrizheti a jármű állapotát.
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Külső színek.
Az új i20 N hétféle karosszériaszínben elérhető, köztük a kizárólag a Hyundai N modellekhez kínált Performance Blue árnyalatban.

Intense Blue gyöngyház  Performance BlueAtlas White alapszín Dragon Red gyöngyház  
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Phantom Black gyöngyházBrass gyöngyházSleek Silver metálfény 
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Belső kivitel.
Az új i20 N fekete belső teret és fekete tetőkárpitot kapott. A sportülések bőr/szövet kombinációban érhetők el. Az új i20 N emellett sportos fémpedálokat és dinamikus dekorrészleteket kapott. Az ajtókilincsek 
betétei, valamint az ülések, a kormánykerék, a sebességváltó kar és az ajtópanelek díszítő öltései Performance Blue színűek. 

Fekete belső tér és tetőkárpit. Bőr/szövet kombináció Performance Blue öltésekkel.
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Keréktárcsák.
Az új i20 N sportos karakterét egyedi 18 colos, matt szürke kivitelű könnyűfém keréktárcsák, 
valamint N modelljelzéssel ellátott féknyergek teszik teljessé. 

18 colos könnyűfém keréktárcsa
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Műszaki adatok és méretek.
Típus Benzin  

1.6 T-GDI 

Motor / váltó

Általános

Hengerűrtartalom 1598 cm3

Furat × löket 75,6 × 89 mm

Kompresszió 10,0

Max. teljesítmény 204 LE / 5500 – 6000 rpm

Max.nyomaték 275 Nm / 1750 – 4500 rpm

Vezérlés DOHC E-CVVT 16V

Váltó Manuális 6 fokozat

Menetteljesítmények és üzemanyag fogyasztás*

Típus 1.6 T-GDI (204 LE) 
6 MT

Végsebesség 230 km/h

Gyorsulás 0 → 100 km/h 6,2 mp

CO2 kibocsátás 158 g/km

Városi liter / 100 km 8,64 l

Országúti liter / 100 km 5,97 l

Kombinált liter / 100 km 6,98 l

Üzemanyag tartály mérete liter 40 l

Futómű

Keréktárcsa 7,5J x 18" könnyűfém

Gumiabroncs 215/40R18

Felfüggesztés elöl Mcpherson, kétcsöves gáz- és olajtöltésű 
lengéscsillapítók

Felfüggesztés hátul Csatolt torziós tengely, kétcsöves gáz- 
és olajtöltésű lengéscsillapítók

Fék tárcsafék ABS-szel és ESP

Első fék típus belső hűtött tárcsa

Hátsó fék típus tömör tárcsa

Parkoló fék manuális

Fékrásegítő mérete 10"

1,
44

0
 m

m

1,542 mm
1,775 mm

2,580 mm
4,075 mm

1,544 mm
1,775 mm

Mértékegység: mm
(18 colos keréktárcsa)

Típus Benzin  
1.6 T-GDI 

Kormánymű

Típusa R-MDPS (elektromos szervo kormány)  
- fogasléces

Kormányfordulatok száma ütközéstől ütközésig 2,16

Fordulókör min. sugara 5,27 méter

Méretek

Típus 1.6 T-GDI (204 LE) 
6 MT

Menetkész tömeg
→ Minimum 1190 kg

→ Maximum 1220 kg

Megengedett legnagyobb tömeg 1650 kg

Vontathatóság
→ Fékezetlen 450 kg

→ Fékezett 1100 kg

Maximális tetőterhelés 70 kg

Csomagtér mérete (VDA szabvány szerint) 352 l / 1165 l

Teljes hossz 4075 mm

Teljes szélesség 1775 mm

Teljes magasság 1440 mm

Tengelytáv 2580 mm

Nyomtáv elől 1544 mm

Nyomtáv hátul 1542 mm

Szabad magasság 130 mm

* A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóri-
umban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, 
utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit 
vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó,a  nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, 
a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban 
megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusok-
kal való összehasonlításra szolgálnak.
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Beszállító neve vagy bejegyzett márkaneve PIRELLI

Modellnév vagy piaci meghatározás PZERO

Abroncs típus azonosítószám 37804

Abroncs méret 215/40R18

Terhelhetőségi index 89

Sebességindex Y

Üzemanyag-fogyasztási osztály D

Nedves tapadás osztály A

Külső gördülési zaj osztály  A

Külső gördülési zaj értéke 68 dB

Különleges téli abroncs Nem

Jégabroncs Nem

Gyártás kezdete 13/20

Gyártás vége

Terhelési változat XL

További tájékoztatás

Ismerje meg az új EU-s abroncscímkéket!
2021. május elsejétől hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/740 rendelete.  
Az új címkékről gyorsan, egyértelműen áttekinthető az abroncs teljesítménye, további, részletes tájékoztatás online érhető el. 
További információkért keresse fel a www.hyundai.hu oldalt!  
Ezen az oldalon pedig az EU rendelet teljes szövege megtalálható: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj

Az i20 N-t gyárilag Pirelli P-Zero ultra nagy teljesítményű abroncsokkal szerelik fel.
Az abroncsokról részletes tájékoztatást talál alább.
Termékinformációs lapok, (EU) 2020/740 rendelet
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Tudja, hogy igaz a régi mondás: a jó dolgok apró csomagokban érkeznek. 
Üdvözöljük az új i20 N nagyteljesítményű világában - íme, a városi sportautó, 
amely lehengerlően erős, és még jól is néz ki. Tolja ki a határokat, és fedezze fel, 
micsoda élményt is jelent a vezetés! 

További tájékoztatás a www.hyundai.hu weboldalon.

Fedezze fel  
az N világát! 
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Márkakereskedő pecsétje

A Hyundai 5 éves, kilométer-korlátozás nélküli garanciája csak a hivatalos Hyundai márkakereskedő által 
a végfelhasználónak értékesített Hyundai járművekre vonatkozik, ahogy ezt a garanciafüzet ÁSZF fejezete 
is tartalmazza. 
 
A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül változhatnak, 
és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik valós színei a nyomdai eljárás korlátai miatt 
eltérhetnek a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek megfelelnek az európai 
piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban látható modelleket egyes 
esetekben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban nem minden modellváltozat 
szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki 
adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért, kérjük, forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez!


