1 december 2019 (V9a)

All New i10

Go ahead.
Make a big statement.
Kleine dingen kunnen een groot verschil maken in ons leven.
Kijk naar de All New Hyundai i10 en u ziet meteen wat we bedoelen.
Met zijn frisse, expressieve design en vele geavanceerde technologieën
is hij uw gedroomde partner op de weg. Stijlvol, flexibel en compleet:
de All New Hyundai i10 toont hoe groots een kleine wagen kan zijn.

Go big and
beautiful.
Vloeiende lijnen, krachtige contrasten: de sportieve look van
de All New i10 springt meteen in het oog. De wagen is lager en
breder waardoor hij een aparte plaats inneemt binnen zijn klasse.
Het design van de All New i10 is geïnspireerd door de lichaamsbouw
van topsporters, met zuivere en gespierde proporties. Vooraan
benadrukken de dynamische koplampen en gesculpteerde
bumper zijn gedurfde verschijning. De All New i10 is een krachtig
en modern statement.

Klaar voor een
grote verrassing?
Stap maar in.
Het stijlvolle interieur verwelkomt u met gedetailleerde patronen,
eigentijdse texturen en de meest recente multimediatechnologie.
Binnen in de All New i10 herkent u de fijne technische details,
zachte oppervlakken en scherpe lijnen die we ook terugvinden
in de sportuitrusting van atleten. Op het instrumentenbord
en langs de deurpanelen wordt het sportieve karakter van
de All New i10 benadrukt door een nieuw en opvallend 3D
honingraatpatroon. De ronde ventilatieroosters laten
het instrumentenbord doorlopen tot in het deurpaneel
en creëren zo een nog ruimer gevoel.

Ervaar toonaangevende connectiviteit.

Blijf verbonden met

De All New i10 laat u genieten van de meest complete connectiviteit in zijn klasse. Het nieuwe 8” touchscreen weerspiegelt alle apps
en functies van uw smartphone dankzij de Smart Device Integration. Kies voor het navigatiesysteem en u krijgt er vijf jaar lang
Hyundai LIVE Services gratis bovenop.

Laad je smartphone gemakkelijk op. Met het draadloos laadsysteem - dat handig in de middenconsole zit
- kan je je smartphone (Qi) zonder kabel opladen. USB-aansluitingen zijn tevens aan boord.

Bedien uw wagen via uw smartphone – of met uw stem. Bluelink Connected Car Services zorgt met
online stemherkenning voor naadloze connectiviteit. Daarnaast is er een brede waaier aan functies
die het rijden nog aangenamer maken zoals Find my car, Remote lock & unlock en Destination send
to car. Bovenop deze intelligente functies die u kunt bedienen via de Bluelink app geniet u van vijf jaar
Hyundai LIVE Services, als u voor het navigatiesysteem kiest. Zo haalt u het maximum uit Bluelink®
Connected Car Services.

Destination send to car
Stap in en vertrek. Zo eenvoudig
is het. Als uw i10 is uitgerust met
navigatie, kunt u via de Bluelink
app uw bestemmingen opzoeken,
waar u zich ook bevindt. Bluelink
synchroniseert de gegevens met
uw navigatiesysteem en laadt
de route in, zodat de wagen
vertrekkensklaar is van zodra
u dat bent.
Find my car
Vergeten waar u uw wagen hebt
geparkeerd? Geen probleem.
Open de Bluelink app en de kaart
zal u er naartoe leiden.

Remote door lock & unlock
Uw wagen vergeten te sluiten?
Geen nood, de i10 vertelt u waar
hij zich bevindt via een pushbericht
op uw smartphone. Daarna hoeft
u enkel uw PIN-code in te geven
om uw i10 te openen of te sluiten
met de Bluelink app.
On-demand diagnostics
Voor nog meer gemoedsrust kunt
u de conditie van uw wagen laten
diagnosteren via de Bluelink app
op uw smartphone.

Live fuel price information
Vind brandstof wanneer u die
nodig hebt, aan een mooie prijs.
De Bluelink app houdt u permanent
op de hoogte van de laatste
brandstofprijzen, tankstations,
openingsuren en betaalmethoden.
On & off-street parking
Vind sneller een parkeerplaats,
parkeer efficiënter en stressvrij.
Via de app kunt u makkelijk
parkeeropties vinden en vergelijken
in garages, op parkeerterreinen
en op straat.

Perfect voor
kleine plaatsen en
grote momenten.

KOETSWERKKLEUREN
NIET METAALKLEUR

Polar White PSW/PS4*

SPECIALE KLEUR

Tomato Red TTR/TT4*

UITRUSTING ALL NEW i10

METAALKLEUR

Star Dust V3G

Sleek Silver RYS/RY4*

Champion Blue U2U/U24*

MICAKLEUR

Clean Slate UB2/UB4*

Dragon Red WR7/WR4*

INTERIEURKLEUREN

Brass R3W/R34*

Aqua Turquoise U3H/U34*

VELGEN

Phantom Black X5B
*Dak in Phantom Black

Obsidian Black (Air)

14" lichtmetalen velgen
Obsidian Black white stripes (Twist & Twist TechnoPack)

Brass Metal (Sky)

Shale Grey(Sky)

16” lichtmetalen velgen

15" lichtmetalen velgen

Air

Twist

Sky

Exterieur
Koetswerk
Deurgrepen in zwart
Deurgrepen in koetswerkkleur
Deurgrepen in Chrome
Bumpers in koetswerkkleur
Zwarte grille
Grille in Glossy Black

•
•
•
-

•
•
•
-

•
•
•

Buitenspiegels
Zwarte buitenspiegels
Buitenspiegels in koetswerkkleur
Richtingaanwijzers in de buitenspiegels
Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels

•
-

•
•
•

•
•
•

Verlichting
Halogeen koplampen
Halogeen koplampen met Bi-Funct. Projectie technologie
Statische bochtenverlichting
Dagrijverlichting
LED Dagrijverlichting
LED positielampen
Mistlichten achteraan
Mistlichten vooraan
Lichtsensor
High Beam Assist (HBA), grootlichtassistent

•
•
•
•
•

•
•
•
TP
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ruiten
Getinte ramen
"Privacy" ramen achteraan
Elektrisch bediende ramen vooraan
Elektrisch bediende ramen achteraan
"Auto-down" functie voor bestuurder
Anti-klembeveiliging voor elektrische ruiten
Achterruitverwarming

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ruitenwissers
Ruitenwissers met intervalfunctie
Achterruitwisser en -wasser

•
•

•
•

•
•

Velgen & bandenmaat
14" stalen velgen met 175/65R14 banden
15" lichtmetalen velgen met 185/55R15 banden
16" lichtmetalen velgen met 195/45R16 banden
Bandenherstelkit

•
•

•
TP
•

•
•

-

O

O

Overige
2-tone dakkleur (dakkleur in andere kleur koetswerkkleur)

• standaard - niet van toepassing O optie TP Techno Pack

UITRUSTING ALL NEW i10
Air

Twist

Sky

Interieur
Ventilatie
Manuele airconditioning
Automatische airconditioning

•
-

•
-

•

Binnenspiegel
Dag/nacht achteruitkijkspiegel

•

•

•

Vergrendeling
Centrale vergrendeling
Afstandsbediening
Smart Key

•
-

•
•
-

•
•
•

Stuurwiel & Stuurinrichting
In de hoogte regelbaar stuurwiel
Lederen stuurwiel
Versnellingspook overtrokken in kunstleer
Verwarmd stuurwiel
Audio stuurwielbediening

•
-

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zetels
Zetelbekleding in stof
In de hoogte regelbare bestuurderszetel
Verwarmde zetels vooraan
Neerklapbare achterinbank in 2 delen (60:40)
ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderstoel

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Overige
Zwart interieur
Shale Grey interieur
Brass Metal interieur
Cruise control met snelheidsbegrenzer
Zonnekleppen met make-up spiegel
Dubbele kofferbodem
Draadloze oplader voor smartphone (Qi)
USB-aansluiting

•
•
-

•
•
•
•

O
O
•
•
•
•
•

Air

Twist

Sky

Audio- en informatiesystemen
Audio
Radio
DAB+ (Digitale radio)
2 luidsprekers vooraan
2 luidsprekers achteraan
Bluetooth® handsfreesysteem

•
•
•
-

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Informatie
3,5" LCD Cluster

•

•

•

AVN
Audio Display met 8" aanraakscherm
Navigatiesysteem met 8" aanraakscherm
Smart Device Integration
BlueLink

-

•
TP
•
TP

•
•
•

Veiligheid
Elektronische systemen
ABS
Electronic Stability Program (ESP)
Hill-assist Control (HAC), vertrekhulp op hellingen
Emergency Stop Signal (ESS)
eCall
Lane Keeping Assist (LKA), rijstrookassistentie
Forward Collision Avoidance Assist (FCA), automatisch noodremsysteem met voetgangersdetectie

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Airbags
Frontale bestuurder- en passagierairbag
Laterale airbags vooraan
Gordijnairbags

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Overige
Kinderslot (manueel)
Parkeersensoren achteraan
Achteruitrijcamera
Bandendrukcontrolesysteem (TPMS)
Anti-diefstalsysteem met immobilizer
ISG (Start/stop systeem)

•
•
•
•

•
TP
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• standaard - niet van toepassing O optie TP Techno Pack

STANDAARDUITRUSTING ALL NEW i10
AIR
Exterieur
Bumpers in koetswerkkleur
Ruitenwissers vooraan met intervalfunctie
14“ stalen velgen
Lichtsensor
Dagrijlichten
Elektrische ruiten vooraan
Halogeen koplampen
Zwarte spiegelkappen
Zwarte radiatorgrille
Interieur
Centrale vergrendeling
In de hoogte regelbaar stuurwiel
Neerklapbare achterbank in 2 delen (60 : 40)
5 zitplaatsen
ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderstoel (achteraan)
Manuele airconditioning
Radio
2 luidsprekers vooraan
DAB+
3,5“ LCD Cluster
Cruise Control met snelheidsbegrenzer
Veiligheid, techniek & ecologie
eCall
Lane Keeping Assist (LKA), rijstrookassistentie
Forward Collision Avoidance Assist (FCA), automatisch noodremsysteem
met voetgangersdetectie
High Beam Assist (HBA), grootlichtassistent
TWIST (BOVENOP AIR)

Versnellingspook overtrokken in kunstleer
Make-up spiegels
Display Audio met 8“ aanraakscherm
Smart Device Integration
Bluetooth met stemherkenning
Stuurwielbediening (audio, Bluetooth®, spraakherkenning)
USB-aansluiting
2 luidsprekers achteraan
Veiligheid, techniek & ecologie
Hill-assist Control (HAC), vertrekhulp op hellingen
TECHNOPACK (BOVENOP TWIST)
15“ lichtmetalen velgen
Mistlichten vooraan
Navigatiescherm met 8“ aanraakscherm
Achteruitrijcamera
BlueLink
SKY (BOVENOP TECHNOPACK)
Exterieur
16“ lichtmetalen velgen
Koplampen met bi-funct. projectie technologie
Statische bochtenverlichting
LED Dagrijlichten
LED Positielampen
Privacy glass achteraan
Glossy zwarte grille
Smart Key
Parkeersensoren achteraan

Cil. Inhoud

1.0i 5M/T

Vermogen (kW/pk)

CO2-uitstoot (g/km)
WLTP

NEDC 2.0

Catalogusprijs
excl. BTW

Catalogusprijs
incl. 21% BTW

998

6

49/67

114 - 126

101 - 109

€ 11.156,20

€ 13.499,00

998
998

6
6

49/67
49/67

114 - 126
114 - 126

101 - 109
101 - 109

€ 12.395,87
€ 13.180,99

€ 14.999,00
€ 15.949,00

998
998

6
6

49/67
49/67

114 - 126
114 - 126

101 - 109
101 - 109

€ 15.081,82
€ 15.866,94

€ 18.249,00
€ 19.199,00

TWIST
1.0i 5M/T
1.0i 5AMT

SKY
1.0i 5M/T
1.0i 5AMT

Autofiscaliteit wordt nog berekend met NEDC CO2. Raadpleeg uw verdeler.

OPTIES & PACKS
Metaal / micakleur (muv Polar White)
Speciale kleur
Techno Pack (op Twist)
2-Tone Dakkleur (niet op Air)

€ 413,22
€ 289,26
€ 1.446,28
€ 330,58

€ 500,00
€ 350,00
€ 1.750,00
€ 400,00

WLTP verbruiks- en CO2-waarden niet gekend of onder voorbehoud van definitieve homologatie (zoals gekend bij de Belgische vertegenwoordiger van Hyundai op datum van het ter perse gaan van drukwerk). Individuele testverbruiks en CO2uitstootwaarden hangen af van en worden bepaald op basis van de uitvoering, uitrusting opties en toebehoren van het individuele automodel.

Interieur
Honingraat patroon
Verwarmde zetels vooraan
Verwarmd stuurwiel
Dubbele kofferbodem
Automatische airconditioning
Draadloze oplader GSM

GARANTIE

WAARBORG ZONDER

Interieur
Bestuurderszetel verstelbaar in de hoogte
Verlichting in de koffer
Leder stuurwiel

Fisc. PK

AIR

ANS
JAAR

Exterieur
Richtingaanwijzers in de spiegelkappen
Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels
Buitenspiegels & deurgrepen in koetswerkkleur
Getinte ruiten
Elektrische ruiten achteraan
Afstandsbediening voor centrale vergrendeling

PRIJZEN ALL NEW i10

KILOMETERBEPERKING
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

Hyundai. Het enige merk dat u standaard
5 jaar waarborg zónder kilometerbeperking aanbiedt.

**De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.

TECHNISCHE SPECIFICATIES ALL NEW i10
1.0i
MOTOR			
Brandstof
Aantal cilinders
Aantal kleppen per cilinder
Cilinderinhoud
Compressieverhouding
Vermogen
Koppel
Fiscaal vermogen
Emissienorm
Aantal versnellingen
STUURINRICHTING
Minimum draaicirkel (m)
REMMEN
Vooraan / Achteraan
OPHANGING
Vooraan / Achteraan
Bandenmaat

Benzine
3 in lijn
4
998
11,0
49kW / 67pk bij 5.500 tpm
96,2Nm bij 3.750 tpm
6
Euro 6d-TEMP
5 manueel

5 automaat (AMT)
10,0
Geventileerde schijfremmen / Schijfremmen
McPherson Strut / Gekoppelde Torsie as
175/65R14 of 185/55R15 of 195/45R16

VERBRUIK (l/100km)

Air

Twist
(Techno Pack)

Sky

Twist
(Techno Pack)

Sky

Gecombineerd verbruik (WLTP)
Gecombineerd verbruik (NEDC 2.0)
CO2 UITSTOOT (g/km)
Gecombineerde uitstoot (WLTP)
Gecombineerde uitstoot (NEDC 2.0)
PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/u (s)
Topsnelheid (km/u)
BUITENAFMETINGEN (MM)
Lengte
Breedte
Hoogte
Wielbasis
Bodemvrijheid
VOLUMES (LITER)
Koffer min/max (l)
GEWICHTEN (KG)
Rijklaar gewicht (min.)
Hoogst toegelaten gewicht
Sleepvermogen geremd/ niet geremd
Benzinetank (l)

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

114 - 126
101 - 109

114 - 126
101 - 109

114 - 126
101 - 109

114 - 126
101 - 109

114 - 126
101 - 109

14,6

Racing stripes1

Bumperbescherming

Gekleurde achteruitkijkspiegel2

Rubberen kofferbescherming

Gekleurde ventilatierooster2

Rubberen tapijtenset

17,3
156
3.670
1.680
1.480
2.425
149
252 / 1.050

921

924
1.410
0/0
36

De verbruikscijfers kunnen variëren naargelang de lading van het voertuig, het wegdek en de rijgewoonten.

Autofiscaliteit wordt nog berekend met NEDC CO 2 . Raadpleeg uw verdeler.
WLTP verbruiks- en CO2-waarden niet gekend of onder voorbehoud van definitieve homologatie (zoals gekend bij de Belgische vertegenwoordiger van Hyundai op datum van het ter perse gaan van drukwerk). Individuele testverbruiks
en CO2-uitstootwaarden hangen af van en worden bepaald op basis van de uitvoering, uitrusting opties en toebehoren van het individuele automodel.

Ontdek ons uitgebreid gamma accessoires bij uw Hyundai verdeler of op hyundai.be/accessoires
1Beschikbaar in White, Sea Blue en Mat Black 2Beschikbaar in Turquoise, Tomato Red en Piano Black

WAARBORG ZONDER

UW HYUNDAI VERDELER

KILOMETERBEPERKING

www.hyundai.be

*De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens
die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals
vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.
Niet bindende foto’s. Korean Motor Company behoudt zich het recht voor de technische
karakteristieken, de prijzen of de uitrusting zonder voorafgaandelijk bericht te wijzigen.
In voege op 1/12/2019. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten. Raadpleeg uw verdeler.
V.U.: Wing Man Chu c/o Korean Motor Company, Pierstraat 229, B2550 Kontich.
Levering volgens beschikbaarheid. PLAC3V9A01NL

