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Hyundai lanceert de Blackline speciale serie
voor i10, i20 en i30.
•
•
•
•

Speciale zomereditie “Blackline” met herkenbare accenten.
Enkel beschikbaar op i10 – i20 vijfdeurs – i30 vijfdeurs & Wagon.
Veel nuttige technologie en comfortuitrusting voor een interessante prijs.
5 jaar onbeperkte garantie standaard.

Samen met de eerste lentekriebels komt Hyundai met een zomerse speciale serie die van
toepassing is op de i10 stadswagen (altijd vijfdeurs), de polyvalente i20 vijfdeurs en de ruime
i30 vijfdeurs en Wagon gezinswagens. De Blacklineversies vallen meteen op door hun
zwarte accenten aan de buitenkant.

ZWARTE SPIEGELS & BADGE
De speciale serie is meteen herkenbaar door de Phantom Black spiegelkappen en
bijhorende Blackline badge op de B-stijl van de wagen. In combinatie met de i10, springen
ook de zwarte sierwieldoppen en de zwarte B-stijl meteen in het oog. Zowel de i10 Blackline
als de i20 Blackline krijgen ook zwarte beschermstrips op de portieren. De i20 en i30
Blackline worden dan weer uitgerust met donker getint Privacy Glass achteraan, wat de
gedistingeerde uitstraling van deze modellen nog accentueert.
Alle Blackline modellen krijgen standaard de trendy en veilige LED dagrijverlichting
gecombineerd met mistlichten vooraan. De i30 Blackline voegt daar nog LED achterlichten
aan toe. Zowel de i20 als i30 Blackline zijn ook voorzien van aluminium velgen, terwijl de i10
Blackline opvallende zwart gestileerde wieldeksels krijgt. De Blackline-versies zijn overigens
beschikbaar in een select aantal buiten- en binnenkleuren. In het geval van de i10 Blackline
is het zelfs de enige versie die met een volledig zwart interieur wordt aangeboden (zie ook
lager).

UITRUSTINGEN WAAR JE IETS AAN HEBT

De speciale serie Blackline biedt de klant een rist uitrustingen die niet alleen nuttig zijn, maar
ook bruikbaar in alledaags gebruik. Zo krijgt elke Blackline onder andere (ongeacht i10, i20
of i30):
•

Radio/CD met USB poort voor iPod of MP3 gebruik

•

Elektrische ruiten vooraan (ook achteraan op i20 en i30)

•

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

•

Elektrisch bediende en verwarmde spiegels

•

Een in de hoogte regelbare bestuurderstoel

•

Bluetooth verbinding

•

Lederen stuurwiel met bedieningselementen

•

Cruise control met functie snelheidsbegrenzer

•

60/40 neerklapbare achterbank

•

Parkeersensoren achteraan

•

Airconditioning (elektronisch en volautomatisch op de i20 en i30 Blackline

Op het vlak van veiligheid wordt ook niets aan het toeval overgelaten. Zo heeft elke i10, i20
of i30 Blackline ESP, VSM (Vehicle Stability Management), 6 airbags en een TPMS
bandendrukcontrolesysteem.

UNIEK WAARBORGPAKKET
Net zoals de reguliere modellen genieten ook de Blacklineversies van het unieke 5 jaar
onbeperkte waarborgpakket. Daarbij heeft de klant recht op 5 jaar waarborg zonder
kilometerbeperking, 5 jaar wegbijstand en een gratis jaarlijkse gezondheidsinspectie.

HET BLACKLINE OVERZICHT
i10 Blackline:
Standaard vijfdeurs
Altijd 1.0i driecilinder, 66 pk, manuele 5-versnellingsbak
Verkrijgbaar in Sleek Silver, Phantom Black, Star Dust, Polar White, Red Passion
Zetelbekleding grijs/zwart
i20 Blackline:
Enkel beschikbaar als vijfdeurs
1.2i viercilinder 84 pk manuele 5-versnellingsbak
1.4i viercilinder 100 pk 4-trapsautomaat
1.1 CRDi driecilinder 75 pk manuele 6-versnellingsbak
Verkrijgbaar in Sleek Silver, Phantom Black, Star Dust, Polar White, Iced Coffee, Mandarin
Orange
Zetelbekleding antractiegrijs of cappuccinobruin

i30 Blackline:
Beschikbaar als vijfdeurs & Wagon
1.4i viercilinder 100 pk 6-versnellingsbak
1.6 GDi viercilinder 135 pk 6-versnellingsbak of 7-DCT automaat
1.6 CRDi viercilinder 110 pk manuele 6-versnellingsbak of 7-DCT automaat
Verkrijgbaar in Platinum Silver, Phantom Black, Pepper Grey, Polar White, Ultimate Red
Zetelbekleding zwarte stof

