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Hyundai ix20 Cross
Nový Hyundai ix20 Cross snoubí eleganci s robustností a praktičností. Je postaven na nejoblíbenějším českém vozu kategorie MPV a zachovává si všechny 
přednosti, díky kterým si tento model získal takovou oblibu. Ať je to líbivý design, kompaktní vnější rozměry ve spojení s prostorným a variabilním interiérem, 
bohatá výbava, prvotřídní bezpečnost a další. Model Cross přidává unikátní offroadový stylingový paket, který mu pomáhá ještě lépe obstát v náročných 
městských podmínkách či při vyjížďkách mimo zpevněné komunikace. Vaše cesty, ať už povedou kamkoli, se stanou zážitkem díky 16″ kolům z lehkých slitin 
a offroadovému paketu skládajícímu se z upraveného předního a zadního nárazníku v unikátním designu se stříbrnými středními díly a bočních nástavců 
prahů a lemů blatníků, které Vás ochrání před nečekanými nástrahami. 

Bohatá výbava
- tempomat
- el. ovládaná okna vpředu i vzadu
- klimatizace

- Sportovní a elegantní offroad design
- Zvýšená ochrana karoserie
- 16″ kola z lehkých slitin

Výkonný a úsporný  
motor 1,6i 124 k  
s 6stupňovou převodovkou

-  ESP, 6 airbagů, asistent  
pro rozjíždění do kopce HAC 

-  Špičková bezpečnost ověřená  
5 * EuroNCAP 

- 5 let záruka bez omezení km

Prostorný a variabilní interiér
-  zavazadlový prostor  

440/570 l - 1 486 l
-  posuvná sedadla ve 2. řadě 

s nastavitelným sklonem 
opěradel

-  dvojitá podlaha  
zavazadlového prostoru



Zavazadlový prostor s nastavitelnou výškou podlahy. Můžete 
volit mezi rovnou plochou po sklopení sedadel nebo maximálním 
prostorem  pro zavazadla.

Ochranné nástavce prahů spolu s ochrannými lištami blatníků.

Bohatá výbava
Hyundai ix20 Cross nabízí řadu prvků, které Vám zpříjemní každodenní cestovaní. Patří mezi ně např.:

Unikátní offroad sada obsahující: nástavec předního nárazníku se střední částí ve stříbrném provedení, boční 
nástavce prahů, lemy blatníků, nástavec zadního nárazníku se střední části ve stříbrném provedení

16″ kola z lehkých slitin, pneumatiky 205/55 R 16

Projektorové světlomety s přisvěcováním do zatáček

Bluetooth handsfree

Tempomat

Zatmavená zadní skla

Unikátní středový panel a lišty výplní dveří v černém lesklém provedení

Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky

Manuální klimatizace vč. chlazení schránky před spolujezdcem

Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná zrcátka s integrovanými bočními směrovými ukazateli

Elektricky ovládaná přední a zadní okna

Integrované audio MP3, USB, AUX se 6 reproduktory a ovládáním na volantu

Prvotřídní bezpečnost
Součástí standardní výbavy Hyundai ix20 Cross je maximum bezpečnostních prvků. Nechybí: 

   6 airbagů
   Elektronický stabilizační systém ESP, antiblokovací  systém ABS + EBD, elektronický systém řízení 
prokluzu kol TCS

   Asistent pro rozjíždění do kopce HAC
   Úchyty pro dětskou sedačku ISOFIX na krajních zadních sedadlech

Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu, unikátní design 
dekoračních lišt.

Elegantní a ergonomicky dokonalý  
interiér s multifunkčním volantem



Barevná provedení karoserie Technické údaje
  Pastelové barvy

  Černé textilní čalounění sedadel

  Metalické barvy

Provedení interiéru

Creamy White TCW

Cool Red TWR Ice Blue XAF

Sleek Silver RAH

Hazel Brown U8N

Hyundai Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4, 155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

skladové číslo: H07ND170
Official Partner

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez
omezení km

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než jen praktický 
dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový 
průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší 
výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází k dalšímu 
kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro 
výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku.  
S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

Adresa prodejce:

MOTOR 1,6 DOHC CVVT 16V
Typ zážehový
Max. výkon (kW/k/ot/min) 91,5 (124)/6 300
Max. točivý moment (Nm/ot/min) 156/4 200

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Typ převodovky manuální
Počet převodových stupňů 6

DYNAMIKA
Max. rychlost (km/h) 184
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 10,9

SPOTŘEBA PALIVA (l/100 km)/EMISE CO2 (g/km)*

Cyklus
- městský 7,4 / 173
- mimoměstský 5,7 / 133
- kombinovaný 6,4 / 148

HMOTNOSTI
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75) (kg) 1 255-1 355
Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 1 710
Nosnost střechy (kg) 70

ROZMĚRY
Celková délka (mm) 4 100
Celková šířka (mm) 1 765
Celková výška (mm) 1 600
Rozvor (mm) 2 615
Minimální světlá výška podvozku (mm) 156
Objem zavazadlového prostoru (l) 440/570**-1 468

*  Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými  faktory. CO2 je plyn, který ve velké 
míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, 
nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. 

** Při maximálním zvětšení prostoru pro cestující na zadních sedadlech je objem 440 l.

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 12 let na prorezivění karoserie

   Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí 
přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.

   Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného  
provedení karoserie a čalounění interiéru konzultujte prosím  
s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.

   Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev 
v důsledku tisku odlišovat.

   Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací 
a výbavy bez předchozího upozornění.




