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התמונות להמחשה בלבד

יונדאי  i20החדשה
יותר ממה שחלמתם

עיצוב צעיר ודינאמי ,מערכות בטיחות מתקדמות
הכוללות גם בלימה אוטונומית של הרכב במצבי חירום.
חלל פנים מאוורר ומפנק הכולל גלגל הגה וידית הילוכים מעור,
שמשות כהות ומערכת  Connected Carהמאפשרת לכם
להישאר מחוברים בכל מקום ובכל זמן.
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יותר עוצמה
מערכת ההנעה המתקדמת של יונדאי  i20משלבת את היכולות של
מנוע  1.0ל' טורבו עם תיבת  7הילוכים אוטומטית יעילה (,)DCT-7
למקסימום ביצועים וחווית נהיגה דינאמית.

תיבת הילוכים DCT-7

ידית הילוכים מעור
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יותר בטיחות

Hyundai SmartSense
חווית הנהיגה ביונדאי  i20מעולם לא הייתה בטוחה יותר.
הודות למערכות הבטיחות המתקדמות שברכב.
ת בעתחירום ()AEB
ה אוטונומי 
בלימ 

מערכת מבוססת מצלמה המתריאה מפני סכנת התנגשות,
ם.
ת ש ל הרכ ב במצ ב חירו 
ה אקטיבי 
ועציר 

ח
ה ,הכול ל חיוו י בלו 
ה ע ל נתי ב הנסיע 
ע אקטיב י בשמיר 
סיו 
ה.
ת ותיקו ן אקטיב י ש ל ההג 
ה קולי 
השעונים ,התרא 

מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לנמוך ()HBA

מערכת התראה על עירנות הנהג ()DAA

החלפה אוטומטית בין תאורת יום ללילה בהתאם לתנאי הדרך,
מונעת סינוור רכבים ומגבירה את הבטיחות בנהיגת לילה.
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מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לסיוע
בשמירה על נתיב הנסיעה ()LKAS

התראה קולית ומסר כתוב המציע הפסקת ריענון להגברת
הבטיחות במצבים של עייפות או חוסר ריכוז.
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להשאר מחוברים
מכל מקום בכל זמן

הנדסת האנוש והעיצוב הפנימי של יונדאי  i20מאפשרים לכם להשאר
מחוברים לכל מה שחשוב לכם באמת .להיכנס לרכב ,לנווט באמצעות
ה *Waze-ליעד הבא ,להאזין למוסיקה באפליקציות שאתם אוהבים מהארץ
או מהעולם ופשוט ליהנות מהדרך .מסך ״ 8מתקדם וכפתורי השליטה
מההגה מאפשרים חווית נהיגה מותאמת אישית בדיוק כמו שאתם אוהבים.

מערכת *Connected Car
מערכת מולטימדיה מתקדמת הכוללת מגוון אפליקציות לשימוש קל ונוח,
להאזין לתחנות רדיו מקומיות ובינלאומיות ,לחנות בקלות עם אפליקציות
פנגו וסלופארק וכמובן ,ליהנות מהשירות של יונדאי בכל מקום ובכל זמן
עם מסכי עזרה אינטרנטיים.
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כניסות 12V, AUX ,USB
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פשוט להחנות,
ועוד יותר פשוט
להתרווח

יונדאי  i20מובילה את הקטגוריה של מכוניות הסופר מיני
ומאופיינת בתא מטען גדול ומרווח בנפח  301ל› שיאחסן עבורכם
את הדברים שבשגרה ,וגם את הציוד לטיול בסוף השבוע.

תא מטען גדול 1,017 ,ל׳ בקיפול המושבים
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מחזיקי כוסות שתיה

מצלמת נסיעה לאחור
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בקרת אקלים דיגיטלית*

תאורת יום DRL

חישוקי סגסוגת ״*16

גוון שחור בגג הרכב*
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היכנסו לאתר האינטרנט www.hyundaimotors.co.il
לרשותכם אולמות תצוגה של יונדאי ברחבי הארץ:
עיר

אולם תצוגה

תל אביב
קרית שמונה
טבריה

כלמוביל תל אביב  -אולם תצוגה מרכזי יגאל אלון 94
א.ת .צפוני  ,1063קרית שמונה
שרוני מוטורס
יהודה הלוי ,א.ת .טבריה
יונדאי מיצ׳גן

עפולה
עכו

כתובת

אס.בי.אס מכוניות ומוסכים בע״מ

קידרון  ,1עפולה

גפי מוטורס בע״מ
דבאח נצרת מוטורס

טלפון

עיר

אולם תצוגה

כתובת

טלפון

03-5655444
04-6817444
04-6720315

רמת גן

יונדאי שקד

ששת הימים ( 22מול קניון איילון)

יהוד

דורי סוכנויות רכב בע״מ

אלטלף 7

*9241
03-5360805

ראשל״צ

הילוך שישי ראשל״צ

דרך המכבים  ,48א.ת .ישן

03-9677766

04-6093026

ראשל״צ מערב הילוך שישי ראשל״צ מערב

אצ״ל  ,51ראשון לציון

03-9677786

הפלד  ,10א.ת .חולון

03-5599020

עין המפרץ סנטר

04-9955000

חולון

נצרת
חיפה

העבודה  ,12א.ת .נצרת עילית

כלמוביל צ׳ק פוסט

ההסתדרות  ,49צ׳ק פוסט חיפה

*5431
04-8467000

חיפה

כלמוביל בית אמות

דרך יפו  157חיפה

04-6107888

ירושלים

חדרה

נירון מוטרוס בע״מ
יונדאי שיא נתניה
הילוך שישי רעננה

קומבה  ,10א.ת .דרומי חדרה

04-6336666

פינקס  ,25א.ת .הישן נתניה
התדהר  ,16א.ת .רעננה
מדינת היהודים  ,91א.ת.

09-8821676
09-7484468
09-7766300

גיסין  72פתח תקווה

03-6307900

נתניה
רעננה
הרצליה
פתח תקווה

אוטורן הרצליה בע״מ
כלמוביל פתח תקווה

יונדאי חולון מוטורס

מודיעין

אוטוויק מודיעין

המכונאי  ,17מודיעין

08-6588588

ירושלים

כלמוביל ירושלים

רח׳ כנפי נשרים  ,13גבעת שאול

02-6400700

יונדאי ירושלים אוטוויק

האומן  ,19א.ת .תלפיות

02-6402020

אשדוד יוסי
כהן
אשקלון
באר שבע

שרותי מוסך יוסי כהן בע"מ

רח׳ הבושם  ,10א.ת .אשדוד

08-8638630

רפי עמירה-יונדאי אשקלון
מוסכי השרות יונדאי בע״מ

הפנינים  ,5א.ת .צפוני
אברהם בן עמי 6

08-6750304
08-6248100

אילת

דורית יונדאי אילת בע״מ

א.ת .אילת

08-6335093
03-9154313

נציגי מכירות שטח

המידע והנתונים המופיעים בפרופסקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס .יתכנו הבדלים בין התיאור ,הנתונים והתמונות המובאים
בקטלוג זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו ,הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים ,הציוד והמערכות הנלוות .כמו כן ,יתכנו הבדלים בדגם מסוים ,בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת .אין
בפרסום המובא בפרופסקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים ,הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל ,לשנות ולשפר,
ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הקטלוג .כל התמונות להמחשה בלבד .קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח

קוד דגם

תיאור דגם

845-057, 845-063, 845-065

Supreme Plus ,Supreme ,Prestige - i20
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פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגםPrime Plus ,Supreme Plus ,Supreme ,Prestige :

דגם
 i20אוטומט  1.0ל’ טורבו ,Prestige
Supreme Plus ,Supreme

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דוד ויוסף

 6כריות אוויר
מערכת בקרת סטייה מנתיב
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת חירום
ניטור מרחק מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל

זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמות רוורס
חיישני חגירת חגורות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
זיהוי תמרורי מהירות

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק"מ* דרגות זיהום אוויר
עירוני

5.6

בינעירוני

4.6

ILC202

מקרא:

אפריל 2019

רמת האבזור הבטיחותי

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה
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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי
*נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת מעבדה .תקן EC 715/2007
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009
זיהום מזערי

