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 החדשה i20י אדיונ
תם ממה שחליותר מ

מות דתקחות מטיכות בער, ממיאניר ודעיצוב צעי
רום. י חיבמצב בכל הרת שמה אוטונומייבללות גם הכול

 ,עורם מילוכת היידגה ויל הגלל גק הכולר ומפנם מאווריל פנחל
ם כת לפשרהמא Connected Carת כערשות כהות ומשמ

מן. כל זכל מקום ובם בירחובר מאלהיש
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מה יותר עוצ
לת היכולות שת אבלשמ i20י אדל יונת שמדתקעה המת ההנכערמ

 (,DCT-7לה )ת יעיטים אוטומילוכהי 7ת ביבו עם תל' טור 1.0מנוע  
 .תמיאניגה דת נהים וחוויצועיימום בסימקל

 DCT-7ם ילוכת היבית
עור ם מילוכת היידי
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חות טייותר ב
Hyundai SmartSense 

 .טוחה יותרתה בא היים לעולמ i20י אדיונגה בת הנהיחווי
ב.* כרבמות שדתקחות המטיבכות הערמלהודות 

לסיוע גה הקון יתת להכולת יבטיקאת כערמ
 (LKAS)סיעה הנב יתנל ערה שמיב (AEB)רום חית בעת אוטונומיה מילב
ח בלוי חיוול הכול ,הסיעהנב יתנל עה רשמיבי ביטקאע סיו ,גשותת התני סכנאה מפניתרמה המת מבוססת מצלכערמ

 .הגההל שיביטקאןקויותת יקולה אהתר ,םישעונה .םרוחיב צמבברכהלשתבייטקאהרועצי

ין דם כירגה זהיי נהילמקום כלאות בנן ביבלות שונות ואם ומגיאלות תחת תנחות פועטיבכות הערמ /התמונות להמחשה בלבד  /6
ם יכריעת תאונות דמנסייעת בת המכער– מ Mobileyeיע עם המג Intenseגם עט דמ* ל

 (HBA)מוך לנבוה אור גין בטי אוטומר בעמלת כערמ )DAA(ג הנהרנות עיל אה עהתרת כערמ
ת רבגיענון להקת רתוב המציע הפססר כת ומיקולאה התר ,רךדי האתנם ללה בהתאילת יום לין תאורת בטיפה אוטומהחל
 .יכוזרל עייפות או חוסר ם שיבמצחות בטיבה .להיגת לחות בנהיטיבהת רה איבם ומגיבכנוור רעת סימונ
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ם ירחובר מאשלה
מן כל זמכל מקום ב

ר אשם להכם ליפשרמא i20י אדל יונמי שיצוב הפנעינוש והדסת האהנ
עות מצאב, לנווט בכרס ל. להיכנתמאבם ככל מה שחשוב לם לירחובמ

ץ רם מהאיבתם אוהאקציות שיפלאקה במוסיין לז, להאאבד היעל *Wazeה-
יטה לשי הפתורם וכדתקמ 8סך ״. מרךדיהנות מהלם ופשוט עולאו מה
ם. יבתם אוהאמו שיוק כדת בישית אמגה מותאת נהים חווייפשרמאגה מהה

 *Connected Carת כרמע
מוש קל ונוח, קציות לשייפלת מגוון אלת הכולמדתקיה ממדת מולטיכערמ

קציות יפלעם אחנות בקלות , לאומיותלנייו מקומיות ובדתחנות רין לזלהא
מן כל זכל מקום ובי באדל יונרות ששימהיהנות מובן, לרק וכלופאגו וספנ

 AUX ,USB ,12Vיסות כנם. טייטרננירה אזי עסכעם מ

 9*מבוסס/ת על סים סלולארי מוגבל לתקופה /התמונות להמחשה בלבד  /8



  
  

   
   

      

,פשוט להחנות
ועוד יותר פשוט 

להתרווח 
י נסופר מייות הל מכוניה שגורטת הקלה אימוב i20י אדיונ

ם כבורחסן עאל׳ שי 301פח רווח בנדול ומטען גתא מת בנומאופיי
בוע. שסוף ההציוד לטיול בת גרה, וגם אשבם שירבדת הא

ם יבהמוש ל׳ בקיפול , 1,017דולטען גתא מ

 11התמונות להמחשה בלבד  /10



  

       

ב* כג הרגגוון שחור ב 16*גסוגת ״חישוקי ס DRL*ת יום תאורת* יליטגים דיקלת אבקרחור אסיעה לת נממצליה כוסות שתקי יחזמ

 13חלק ממערכות הבטיחות מותקנות בהתקנה מקומית  /*בחלק מהדגמים  /התמונות להמחשה בלבד  /12
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גלגל הגה וידי
אוויר במושב הנוסע

- - שמשות כהות -

תא אחסון ק

בקרת ש

עירנות הנהג

מראה מתכהה ECM

- -

חגורות בטיח

האחורית
חגורות בט

י מפרט טכנ
ל' טורבו ביצועים* 1.0

אוטו'
ל' טורבו 1.0 מנוע 

אוטו'
ו ברו' טל 1.0

 'טואו
Supreme/ Prestige Prime Intense(מ"ממידות )  מפרט בטיחות 

Supreme Plus Plus 
1.0 T 1.0 T 1.0 T 1.0 T 

Supreme/ Prestige Prime Intense אבזור 
Supreme Plus Plus 

1.0 T 1.0 T 1.0 T 1.0 T 

Supreme/ Prestige Prime Intense אבזור 
Supreme Plus Plus 

1.0 T 1.0 T 1.0 T 1.0 T 

 גלילים טורבו בנזין T-GDI3ג סו
+ +ע סונלג והנת לוידמר קיוות אוירכ 4,0352רך או 11.4(תיונשש )"מק 0-100ה וצאת + + +ן עטמהא תבה אורתיה דמיטלומת רכעמ + + + 

+ +ע סונלג והנד לצר יוות אויר2 כ 1,734ב חרו 182(ש"מק)תבירמית רויהמ + + 
ט ווים נConnected Car ע

,WAZE ת ריובדיBT 
 *תירוחאמה לצומ

+ + + ם עש מי שככוס +
+ +ת אומרוהאורת + + 

 11.1 קמ"ש )מטר( 0-50טווח בלימה  998(ק"מסע )ונח מפנ
 1,474בה וג

+ +ת וידין צוליור יוות אויר2 כ + + 
ת ידיה וגל הגלג

+ +AUX / USBת וסניכ קמ"ש )מטר( 0-100טווח בלימה  71.0x 84.0(מ"מ)ך למה/דחק + + +ר ועמים כלויהת ירכוק תינלרות שאפ 37.5 + + + 
+ +ע סוהנב שובמר יואו 2,570ם ינרסק חור + + 

- - - ב כרג הגר בוחן שווג +
בדגם

Supreme 
Plus 

 10.0ה סחידסיח

 100/4500(ס"כ/ד"לסי )בריק מפסה
צריכת דלק* 

 5.6מ( "ק /100ריטל)ינרועי

תעיימסהתרכעמ 5.1iMob(רטמב )וביס סיודר leye
ם ירכדתואונתתעינבמ

AEB ם ורית חעת בימונוטואה מילב

ת והכתשושמ
Privacy Glass+ + - -

 140ע קקרוח ורמ
-+ + ע משת הכרעל מה עטילש +

ידמ + +-ד ן קוסחא את + 
+ + + דת ינעשם מע +  17.5/1500-4000(מ"גק/ד"לסי )בריט מנמומ

1,098י מדם קיילגח רוורמ 4.6מ( "ק /100ריטל)ינרועינבי
LKAS ה גההל לגגמת ייבטקת אכרעמ

+ +יה פנברזעתאורת + -
+ +-ע ויסה לגן הוקית תללוכה 794י רוחם איילגח רוורמ + +ם יטריוטום + 2 ילוק4 רמ + + + 7+1 תיבת הילוכים 

DCT סוג

העברה יחסי

3.813 ר אשון

Supreme / Prestige Prime Plus / צמיגים 
Supreme Plus 1.0 T Intense 

1.0 T 1.0 T 

ן נווכתה מגל הגלג
+ +ם יידמל קפרעי סנפה עיסניב התל נעה רימשב + -

+ +1,365י רוחאםייתפכחוורמ + + +ל פקתט מלח שתפמ + + + HBA י טמוטור אבעמת לכרעמ
+ +ך ומנה לובר גון איב 1,350י מדקםייתפכחוורמ + ק מועלוה בוגל-

- +Cruiseט יושתבקר - + +יים רוחאה יינחי נשייח- + -
+ +ל ה עארתת הכרעמ 1,038DAAי מדש קאח רוורמ + -Control - +שם גשןייחהג נהת ונרעי 195/55R16 185/65R15 185/65R15צמיגים  - -

ירוחש אאח רוורמ 2.261י נש ת וחיטברות וגחי שנייח 978חישוקי סגסוגת חישוקי סגסוגת צלחות קישוט חישוקים 
4 4ל חשמת ונולח 4 4 

+ +1.913י ישלש + + +ית זכרמה לעינ + + + 
+ +ת ואורן שייח + + 

ם יבשמוהללכ 1,301י מדם קיינתח מוורמזמני זמני זמני י פולחגל גל
 1.023עי ביר

- +ת ילטייגדם ילקאת בקר - -
+ +ל חשמת וארמ 1,252י רוחם איינתח מוורמ + + ABS ת ליעת נעינמלת כרעמ

-ת יורמקג וזימתרכעמ + + + + +ה מילבבים לגלגמתלים  0.791י מישח + + 
ת אומרל ופקי

עצמאיים מסוג מקפרסון בולמי זעזועים ים ידמק 0.837שי שי
נפח תא מטען ללא קיפול 

301EBD י טמוטואי לחשמי צחת לקולת חכרעמ+ - - -ECM ה התכמאה רמ
+ + + + - +ור וניסד גנת יטמאוטומושבים )ליטר(  - -

+ת אובמרת ותיאי ספנת יונטרקלאה מילב + נפח תא מטען עם קיפול מושבים  מתלה קשיח - קורת פיתול מאוחדתם יירוחא 0.690עי ביש
5.101 רי חוא

בלמים )1/2/4/5( 4.867
)R/3/6/7( 3.650 י פוס

דיסק מאוורר ים ידמק
הגה 

ESP ת ויבצית רקת בכרעמ+ + + + +DRL-LEDם יות רואת 1,017 + + - )ליטר( 
TCS כה ישת מרקת בכרעמ+ + + ת ידמה קרואת +

 ABS + EBDמערכת כפולה מוגברת 
- + + +ה רהזת ארואת 1,130ESS(ג"קי )מצל עקשמ

+ + + +

+ + + +

Bi-Function 
+ +ם ורחית מילבב 1,650(ג"קה )שרוי מללל כקשמ + + 

ך ב דרשחמ

עם  ותימדקו ותחיטברות וגח 50(רטילק )לל דכילת מוביקדיסק ם יירוחא
+ +ם ינחמותם דק + שה בשמז תמוב גמ +

ת ירואחהסבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה, מוגבר 
ם עת וידמת קוחיטת בורוגח MDPSכח חשמלי 

+ +ה בוגון נוויכ + + +ב כרע הבצת בוידית ווארמ + + + 

+ + + ות ננוותכמש ארות נעשמ 5 + + + + +

+ + + + TPMS חץ ת לרקת בכרעמ
ם ימיגצבר ויוא

+ + + + ה יגראני פגוסים שופג

בה ון גווים כעגהב נשומ

+ +60:40ל פקתי מרוחאב שומ + + 

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. 
לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם או 

 *3805תיאום נסיעת מבחן חייגו: 
+ +ה ייתשות וסכי קיזחמ + + 

+ +י רקומרזיילביומאי + + 
www.hyundaimotors.co.il + + + + 

או היכנסו לאתר האינטרנט 

ת וחיטבי שבומלן וגיעודת קנ
+ +ISOFIXן תקבתקוונילת + ע וני מבויבד סמ +

חלק ממערכות הבטיחות מותקנות בהתקנה מקומית * המערכת מבוססת על סים סלולארי ללא עלות מוגבל לתקופה  הנהיגה, פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני* על- /14
שמעותי ביחס לנתוני המעבדה. ויכולה אף להגיע לפער מ

15

www.hyundaimotors.co.il
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Intense ,Supreme ,Prestige ,Prime Plusצבעי הרכב בדגמים  

ילאטמה הכל וחכ
Champion Blue 

אפור מטאלי
Stardust 

שחור מטאלי 
Phantom Black 

כסף מטאלי ן לב
Sleek Silver Polar White 

תכלת בהיר 
Clean Slate 

אדום בורדו מטאלי 
Tomato Red Red Passion 

 | גוון שחור בגג הרכב Supreme Plusצבעי הרכב בדגם 

Champion Blue + Black Stardust + Black Sleek Silver + Black Polar White + Black 
י לאטכחול כהה מאפור מטאלי כסף מטאלי ן לב

Clean Slate + Black Tomato Red + Black Red Passion + Black 

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי 
גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוספקט לבין תכלת בהיר ם אדוי בורדו מטאל

הצבעים כפי שהם במציאות. 

המובאיםוהתמונות  הנתונים התיאור, בין הבדלים יתכנו לדפוס. הלועזי המקור הבאת למועד ומעודכנים בעולם שונים במקומות המשווקים דגמים למגוון מתייחסים זה בפרוספקט המופיעים והנתונים המידע
לעת.מעת  הנעשים לשינויים בהתאם מסוים, בדגם הבדלים יתכנו כן, כמו הנלוות. והמערכות הציוד האביזרים, מבחינת והן הטכני המפרט מבחינת הן חברתנו, על-ידי המשווקים הדגמים לבין זה במפרט 

להוסיף, לבטל,  הזכות את לעצמם שומרים והם בו המתוארים והמערכות הציוד מהאביזרים, חלק או כל את שיכללו דגמים בהספקת החברה את ו/או היצרן את לחייב כדי בפרוספקט המובא בפרסום אין 
לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. 

 המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות 

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם 

1 Intense - i20 845-070

6  Prime Plus ,Prestige - i20 
Supreme Plus ,Supreme 

845-069 ,845-065 
,845-057 ,845-063

רמת רמת 
בטיחות בטיחות 
נמוכה גבוהה 

או
ק

בטו
 0202ר  

מקרא:  Intenseפירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם:  Prestige,Supreme,Supreme Plus,Prime Plusפירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי: 

IL
C

20
2 

כריות אוויר 6 זיהוי רוכב אופניים ואופנועים  כריות אוויר 6
מערכת בקרת סטייה מנתיב זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  מערכת בקרת סטייה מנתיב

מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב מצלמות רוורס  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת חירום חיישני חגירת חגורות  בלימה אוטומטית בעת חירום

ניטור מרחק מלפנים שליטה אוטומטית באורות גבוהים  ניטור מרחק מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית זיהוי תמרורי מהירות  בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל  זיהוי הולכי רגל

 מערכת מותקנת בדגם הרכבזיהוי רוכב אופניים ואופנועים 
 מערכת אופציונאלית להתקנהזיהוי כלי רכב ב "שטח מת" 

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב מצלמות רוורס
 חיישני חגירת חגורות

 שליטה אוטומטית באורות גבוהים
 זיהוי תמרורי מהירות

דו
ויו

ד 
ס

ף 

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

4 4.6 בינעירוני 5.6 עירוני i201.0 ל’ טורבו ,Supreme ,Prestige 
Prime Plus ,Supreme Plus 

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי** 

3 2 151זיהום מירבי  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 זיהום מזערי  14
EC 715/2007*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 

 2009**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 


