Hyundai ix20

Prostor. Prakti䟶nost.
A sv䠃䡕䟚 dynamick䟧 vzhled. Hyundai ix20.
Model ix20 dokazuje, 䡕e nejv䠃t䠺䟚 prostor ve sv䟖m segmentu nemus䟚 b䟧t na 䟤kor stylu. P䠲itom jeho sv䠃䡕䟚 a dynamick䟧
design je dopln䠃n nov䟧mi prvky v䟧bavy a technick䟧mi vylep䠺en䟚mi, d䟚ky nim䡕 je j䟚zda je䠺t䠃 z䟏bavn䠃j䠺䟚.
Nen䟚 to tedy jen 䟤䡕asn䟧 nov䟧 vzhled, co 䟶in䟚 Hyundai ix20 tak atraktivn䟚m.
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Nov䟏 tv䟏䠲 prostoru
v kompaktn䟚m form䟏tu.
Zaj䟚mav䟖 linie modelu ix20 plynule navazuj䟚 na odv䟏䡕nou novou 䠺esti䟤heln䟚kovou
masku chladi䟶e a elegantn䟚 nov䟖 projek䟶n䟚 sv䠃tlomety. Spole䟶n䠃 vytv䟏䠲䟚 dynamick䟧
dojem, kter䟧 umoc䠦uj䟚 elegantn䟚 kola z lehk䟖 slitiny.
Dlouh䟧 rozvor umo䡕nil vytvo䠲it pozoruhodn䠃 prostorn䟧 interi䟖r, ale z䟏rove䠦 t䟖䡕
p䠲isp䟚v䟏 k atraktivn䠃 vyv䟏䡕en䟧m proporc䟚m. Vzadu je Hyundai ix20 rozpoznateln䟧
podle v䟧razn䟧ch sdru䡕en䟧ch LED sv䠃tel.
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Interi䟖r modelu ix20 je vyroben z velmi kvalitn䟚ch materi䟏l䡆.
P䠲䟚stroje a ovl䟏dac䟚 prvky jsou navr䡕eny a rozm䟚st䠃ny s ohledem na snadn䟖 ovl䟏d䟏n䟚.
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Hodn䠃 prostoru
pro skv䠃l䟖 n䟏pady.
Hyundai ix20 se dod䟏v䟏 s v䟧bavou a technikou, jakou v automobilu t䟖to t䠲䟚dy mo䡕n䟏 neo䟶ek䟏v䟏te.
Panoramatick䟖 st䠲e䠺n䟚 okno s velk䟧m otv䟚rateln䟧m panelem umoc䠦uje pocit prostornosti,
zat䟚mco audiosyst䟖m a navigace V䟏m zajist䟚 z䟏bavu a uk䟏䡕䟚 spr䟏vnou cestu, a䠾 bude V䟏䠺 c䟚l kdekoli.

Nov䟏 generace audiosyst䟖mu a navigace. Nov䟧 audiosyst䟖m zahrnuje
vstup pro iPod, integrovanou pam䠃䠾 My Music (1 GB) a konektory AUX
a USB. Naviga䟶n䟚 syst䟖m m䟏 6,5" barevn䟧 dotykov䟧 displej, kter䟧 je
spole䟶n䟧 i pro integrovanou zadn䟚 kameru.

Vyh䠲䟚van䟧 volant a sedadla. Za chladn䟖ho po䟶as䟚 velmi ocen䟚te
vyh䠲䟚van䟏 sedadla stejn䠃 jako vyh䠲䟚van䟧 volant.

Panoramatick䟖 st䠲e䠺n䟚 okno. St䠲e䠺n䟚 okno tvo䠲en䟖 dv䠃ma panely
vytv䟏䠲䟚 proz䟏䠲enou, vzdu䠺nou atmosf䟖ru. P䠲edn䟚 䟶䟏st se po stisknut䟚
tla䟶䟚tka odsune dozadu, 䟶䟚m䡕 navod䟚 pocit j䟚zdy pod 䠺irou oblohou.

Vnit䠲n䟚 prostor. D䟚ky vn䠃j䠺䟚 v䟧䠺ce 1 600 mm a rozvoru 2 615 mm nab䟚z䟚
ix20 v䟚c vnit䠲n䟚ho prostoru ne䡕 mnoho v䠃t䠺䟚ch voz䡆, co䡕 znamen䟏, 䡕e
rodiny mohou cestovat komfortn䠃 i v p䠲䟚pad䠃 opravdu dlouh䟧ch cest.
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V䟚c ne䡕 jen p䠲䟚jemn䟧 vzhled.
Interi䟖r si m䡆䡕ete uspo䠲䟏dat pro p䠲epravu cestuj䟚c䟚ch, zavazadel nebo oboj䟚ho. Zadn䟚 sedadla d䠃len䟏
v pom䠃ru 60:40 a vybaven䟏 䠺ikovn䟧m skl䟏dac䟚m mechanismem lze slo䡕it tak, a䡕 vznikne zavazadlov䟧 prostor
o 䟤ctyhodn䟖m maxim䟏ln䟚m objemu 1 486 litr䡆.
Hyundai ix20 je poh䟏n䠃n v䟧konn䟧m a 䟤sporn䟧m z䟏䡕ehov䟧m motorem o objemu 1,6 litru s 䠺estistup䠦ovou
manu䟏ln䟚 nebo automatickou p䠲evodovkou. Ovl䟏d䟏n䟚 vozu je snadn䟖 a pohodln䟖 d䟚ky mnoha praktick䟧m
prvk䡆m v䟧bavy, jako jsou nap䠲䟚klad parkovac䟚 senzory a zadn䟚 kamera.

Zadn䟚 parkovac䟚 kamera. Couv䟏n䟚 usnad䠦uj䟚 parkovac䟚 senzory, kter䟖
zvukov䟧m sign䟏lem upozor䠦uj䟚 na p䠲ek䟏䡕ky a zadn䟚 kamera, jej䟚䡕 obraz
je p䠲en䟏䠺en na displej naviga䟶n䟚ho syst䟖mu nebo na displej ve vnit䠲n䟚m
zp䠃tn䟖m zrc䟏tku.

Variabiln䟚 zavazadlov䟧 prostor. Velk䟧 zavazadlov䟧 prostor nab䟚z䟚
pod roletov䟧m krytem objem a䡕 570 litr䡆, pokud je maxim䟏ln䠃 vyu䡕it
pod䟖ln䟧 posun zadn䟚ch sedadel ve prosp䠃ch n䟏kladu.

䠹estistup䠦ov䟏 p䠲evodovka. Hyundai ix20 m䡆䡕e b䟧t vybaven jak
manu䟏ln䟚, tak automatickou 䠺estistup䠦ovou p䠲evodovkou.

Odkl䟏dac䟚 schr䟏nka p䠲ed spolujezdcem. Odkl䟏dac䟚 schr䟏nka p䠲ed
sedadlem spolujezdce disponuje samostatn䟧m p䠲䟚vodem chladn䟖ho
vzduchu, d䟚ky n䠃mu䡕 si Va䠺e n䟏poje uchovaj䟚 sv䠃䡕䟚 teplotu.
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䠹irok䟧 v䟧b䠃r. Rozhodnut䟚 je na V䟏s.
Ka䡕d䟧 jsme jin䟧 a ka䡕d䟧 m䟏me sv䟖 vlastn䟚 preference a priority. Hyundai ix20 je k dispozici v rozmanit䟖 䠺k䟏le barev karos䟖rie, dopln䠃n䟖 dv䠃mi barevn䟧mi variantami
interi䟖ru. V䠺echny mo䡕nosti jsme navrhli tak, aby dokonale vyjad䠲ovaly V䟏䠺 osobn䟚 styl, kter䟧 m䡆䡕ete umocnit v䟧b䠃rem prvk䡆 v䟧bav na p䠲䟏n䟚 a dal䠺䟚m p䠲䟚slu䠺enstv䟚m.
V䟚ce informac䟚 o Hyundai ix20 naleznete u nejbli䡕䠺䟚ho prodejce zna䟶ky Hyundai nebo na www.hyundai.cz.

Pastelov䟖

Polar White

Engine Red

White Sand

Platinum Silver

Olivine Grey

Stellar Blue

Fiery Red

Phantom Black

Metalick䟖
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Micron Grey

Proveden䟚 interi䟖ru

䟵ern䟧 jednot䟟nov䟧

Kola

16" kola z lehk䟖 slitiny

15" ocelov䟏 kola s celoplo䠺n䟧mi kryty

1 600 mm

Rozm䠃ry

2 615 mm
4 120 mm

1 765 mm
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Technick䟖 䟤daje
HYUNDAI ix20
KAROS䞼RIE
Typ karos䟖rie
MOTOR
Typ
Zdvihov䟧 objem motoru (cm3)
Druh paliva / po䟶et v䟏lc䡆
Po䟶et v䟏lc䡆
Kompresn䟚 pom䠃r
Maxim䟏ln䟚 v䟧kon (kW / k / ot./min)
Maxim䟏ln䟚 to䟶iv䟧 moment (Nm / ot./min)
P䠲䟚prava sm䠃si
Objem palivov䟖 n䟏dr䡕e (l)
P䠱EVODOV䞼 䟊STROJ䟀
Typ p䠲evodovky / po䟶et p䠲evodov䟧ch stup䠦䡆
Po䟶et p䠲evodov䟧ch stup䠦䡆
DYNAMIKA
Maxim䟏ln䟚 rychlost (km / h)
Zrychlen䟚 z 0 na 100 km / h (s)
SPOT䠱EBA PALIVA / EMISE CO2 (l / 100 km)*
Cyklus
- m䠃stsk䟧
- mimom䠃stsk䟧
- kombinovan䟧
Emise CO2 (g/km)* - m䠃stsk䟧
- mimom䠃stsk䟧
- kombinovan䟧
HMOTNOSTI (kg)
Provozn䟚 hmotnost (pohotovostn䟚 + 75)
Nejv䠃t䠺䟚 technicky p䠲䟚pustn䟏 hmotnost (kg)
Hmotnost brzd䠃n䟖ho p䠲䟚v䠃su (kg)
Hmotnost nebrzd䠃n䟖ho p䠲䟚v䠃su (kg)
Nosnost st䠲echy (kg)
ROZM䠂RY
Celkov䟏 d䟖lka (mm)
Celkov䟏 䠺䟚䠲ka (mm)
Celkov䟏 v䟧䠺ka (mm)
Rozvor (mm)
Rozchod vp䠲edu (mm) pneu 195/65 R15
Rozchod vzadu (mm) pneu 195/65 R15
Polom䠃r ot䟏䟶en䟚 (m)
Minim䟏ln䟚 sv䠃tl䟏 v䟧䠺ka podvozku (mm)
Objem zavazadlov䟖ho prostoru dle metody VDA 211 / 214 (l)
PODVOZEK
P䠲edn䟚 n䟏prava
Zadn䟚 n䟏prava
P䠲edn䟚 / zadn䟚 brzdy

5dve䠲ov䟏, p䠃tim䟚stn䟏
1.6 DOHC CVVT 16V
z䟏䡕ehov䟧
1 591
95 NAT
4
10,5 : 1
91,5 / 124 / 6 300
156 / 4 200
v䟚cebodov䟖 vst䠲ikov䟏n䟚
50
manu䟏ln䟚
6

automatick䟏
6

185
10,8

180
11,5

7,9
5,7
6,5
181
130
149

9,0
5,7
6,9
207
131
159

1 255-1 355
1 710
1 300

1 297-1 410
1 780
1 100
550
70
4 120
1 765
1 600
2 615
1 553
1 557
5,21
156
570/1 486**
typ Mc Pherson s pomocn䟧m r䟏mem a p䠲䟚䟶n䟧m stabiliz䟏torem
tuh䟏 torzn䟚
kotou䟶ov䟖 s vnit䠲n䟚m chlazen䟚m / kotou䟶ov䟖

* Spot䠲eba paliva a emise CO2 konkr䟖tn䟚ho vozidla z䟏vis䟚 nejen na hospod䟏rn䟖m vyu䡕it䟚 paliva, ale jsou ovlivn䠃ny tak䟖 zp䡆sobem j䟚zdy a dal䠺䟚mi netechnick䟧mi faktory. CO2 je plyn, kter䟧 ve velk䟖 m䟚䠲e p䠲isp䟚v䟏 k oteplov䟏n䟚 Zem䠃. Hodnoty spot䠲eby paliva a emis䟚 CO2 byly zji䠺t䠃ny podle testovac䟚 procedury
WLTP a konvertov䟏ny na testovac䟚 cyklus NEDC a spl䠦uj䟚 p䠲edepsan䟧 zp䡆sob m䠃䠲en䟚 (na䠲䟚zen䟚 EC 715/2007 v aktu䟏ln䟚m zn䠃n䟚 2017/1347). 䟊daje se nevztahuj䟚 na konkr䟖tn䟚 vozidlo, nejsou sou䟶䟏st䟚 nab䟚dky, ale slou䡕䟚 pouze pro 䟤䟶ely srovn䟏n䟚 jednotliv䟧ch typ䡆 vozidel.
** P䠲i maxim䟏ln䟚m zv䠃t䠺en䟚 prostoru pro cestuj䟚c䟚 na zadn䟚ch sedadlech je objem 440 l
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Z䟏ruka 5 let bez omezen䟚 km.
Z䟏ruka 12 let na proreziv䠃n䟚 karos䟖rie.

Nov䟖 my䠺len䟚.
Nov䟖 mo䡕nosti.
Ve spole䟶nosti Hyundai jsme inspirov䟏ni v䟏䠺n䟚
vyr䟏b䠃t vozy, kter䟖 p䠲ekon䟏vaj䟚 Va䠺e o䟶ek䟏v䟏n䟚.
Usilujeme o realizaci v䠃c䟚 takov䟧ch, jak䟖 maj䟚 b䟧t,
nikoli b䠃䡕n䟧ch. Hled䟏me odpov䠃di je䠺t䠃 d䠲䟚v, ne䡕
je polo䡕ena ot䟏zka. Nikdy nep䠲estaneme hledat
lep䠺䟚 䠲e䠺en䟚, d䟚ky nim䡕 vyt䠃䡕䟚te ze sv䟖ho 䡕ivota
v䟚ce. M䟏me to v krvi.
Co to pro V䟏s znamen䟏? To znamen䟏, 䡕e
Hyundai, kter䟧 䠲䟚d䟚te, byl zkonstruov䟏n tak, aby
V䟏s p䠲ekvapoval svou vrozenou kvalitou. Aby byl
sv䟧m v䟧razn䟧m designem Va䠺䟚m dopl䠦kem. Aby
pe䟶oval o V䟏s, Va䠺i rodinu a cestuj䟚c䟚 s obj䟚maj䟚c䟚
odolnost䟚 a aby minimalizoval sv䡆j vliv na 䡕ivotn䟚
prost䠲ed䟚. A aby V䟏s uspokojil intuitivn䟚m
designem, kter䟧 neponech䟏 䡕䟏dn䟖 p䠲䟏n䟚
nespln䠃n䟖.
To v䠺echno je produktem nov䟖ho my䠺len䟚, kter䟖
otv䟚r䟏 sv䠃t nov䟧ch mo䡕nost䟚.
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Razítko prodejce

● Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení
prodávanému v 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.
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.
HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz
Skladové číslo: H07ND164-10

