The all-new

i10
Go Big.

התמונות להמחשה בלבד

נעים להכיר.
יונדאי  i10החדשה.
בעיצוב חדש לגמרי ,מערכות
בטיחות מתקדמות וחווית נהיגה
מחוברת וחדשה.

 / 2התמונות להמחשה בלבד
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העיצוב מושלם.
בגדול.
יונדאי  i10החדשה מגיעה במגוון צבעים
בולטים ,ועם אפשרות לגוון שונה בגג הרכב*

 / 4התמונות להמחשה בלבד  * /בחלק מהדגמים
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ללכת בגדול עם
יונדאי  i10החדשה.
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היא מרווחת.
בגדול.
עיצוב פנים מדויק ,תוך הקפדה על שימוש בחומרים איכותיים ומשופרים
המקנים מראה נקי ומודרני .דפוס גאומטרי על גבי לוח המחוונים
והדלתות* משווים מראה ספורטיבי וחד .מערכת המולטימדיה החדישה
וכפתורי השליטה בהגה משווים חווית נהיגה מחוברת ואינטואיטיבית.

 / 8התמונות להמחשה בלבד * /בחלק מהדגמים
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להישאר מחוברים
בכל מקום ובכל זמן.
מערכת מולטימדיה מקורית “ 8עם אפשרות חיבור לApple CarPlay-
ו ,*Android Auto-כך שתישארו מחוברים לכל מה שחשוב לכם
באמת -המוסיקה שאתם אוהבים ,אנשי הקשר החשובים לכם ועוד.

מצלמת נסיעה לאחור

 / 10התמונות להמחשה בלבד  * /באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות בלבד
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קלה לחנייה.
בגדול.
יונדאי  i10החדשה הופכת את חיפוש החנייה לקל ופשוט יותר.
המימדים הנוחים ומצלמה אחורית מאפשרים לכם לחנות
בקלות ,גם בחיי העיר הסואנים.
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ירדנו עד לפרטים הקטנים.
בגדול.
מרחב פנים
יונדאי  i10החדשה הולכת בגדול עם מרחב פנים משופר
המאפשר חווית נסיעה מרווחת ,נוחה ונעימה.
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תא מטען מרווח
יונדאי  i10החדשה מציעה תא מטען מרווח ומאוורר ,בין הגדולים בקטגוריה.
קיבולת תא המטען עומדת על  252ליטר עם אפשרות הרחבה ל 1,050-ליטרים
כאשר המושבים האחוריים מקופלים.

תאי אחסון מרובים
בתא הכפפות המואר ובדלתות הנוסעים במושבים הקדמיים.
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גם הבטיחות.
בגדול.

בלימה אוטונומית במצבי חירום ()FCA
שילוב של מצלמה ורדאר המתריעים מפני סכנת התנגשות,
ועצירה אקטיבית של הרכב במצב חירום.

התראה על תחילת נסיעה של רכב מלפנים ()LVDA
בזמן עמידת הרכב ובמידה ויש רכב מלפנים המערכת
תתריע על התחלת הנסיעה של הרכב מלפנים

 / 16התמונות להמחשה בלבד

בקרת סטיה מנתיב  +תיקון הגה ()LKAS
סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה ,הכולל חיווי בלוח
השעונים ,התראה קולית ותיקון אקטיבי של נתיב הנסיעה.

מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לנמוך ()HBA
החלפה אוטומטית בין תאורת יום ללילה בהתאם לתנאי הדרך,
מונעת סינוור רכבים ומגבירה את הבטיחות בנהיגת לילה.

מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין.

מערכת התראה על עייפות הנהג/ת ()DAW
מערכת המזהה סימני עייפות אצל הנהג/ת ,מתריאה על
כך וממליצה על הפסקת התרעננות.
17

חסכונית.
בגדול.
שיפרנו ביונדאי i10
החדשה את תצרוכת
הדלק העירונית ב:

מנוע בנזין  1.2ל׳  4צילנדרים

12 84 24 %
*

כ"ס

קג”מ

תיבת  5הילוכים אלקטרונית
ליונדאי  i10החדשה תיבת הילוכים אלקטרונית ()5 AMT
התורמת לחסכון בצריכת הדלק**.

 / 18התמונות להמחשה בלבד

*לעומת הדגם הקודם ,על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת ,בין היתר ,גם מתנאי
הדרך ,מתחזוקת הרכב ,וממאפייני הנהיגה ויכולה להיות שונה מהמצוין בקטלוג זה** / .לעומת תיבה אוטו’  -פלנטרית
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מנוע

סוג

בנזין  1.2ל’
אלק׳  /ידני

ביצועים*

DCVVT ,16V
,DOHC

תאוצה  0-100קמ"ש (שניות)
מהירות מירבית (קמ"ש)

15.8
171
Inspire

Intense, Prime
Supreme

5.6
4.1

5.8
4.3

נפח מנוע (סמ"ק)

 4גלילים
1,197

קדח/מהלך (מ"מ)

71 x 75.6

צריכת דלק (ליטר 100/ק”מ)*

הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)
מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)

6,000/84
4200/12.0

עירוני (ליטר 100/ק"מ)
בינעירוני (ליטר 100/ק"מ)

תיבת הילוכים

אלקטרונית

ידנית

5 AMT

יחסי העברה
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
אחורי
סופי

3.545
1.895
1.192
0.853
0.697
3.636
4.438

3.545
1.895
1.192
0.853
0.697
3.636
4.438

הגה
הגה כח חשמלי  ,MDPSסופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה

מתלים
קדמיים
אחוריים

בנזין
 1.2ל’
אלק׳

בנזין
 1.2ל’
ידני
12.6
171

עצמאיים מסוג מקפרסון
מתלה קשיח  -קורת פיתול מאוחדת
Intense

Inspire

Prime

Supreme

צמיגים

 1.2ל'
ידני

 1.2ל’
אלק׳

 1.2ל’
אלק׳

 1.2ל’
אלק׳

צמיגים
גלגל
חלופי

175/65R14

175/65R14

185/55R15

195/45R16

זמני

זמני

זמני

זמני

צלחות
קישוט "14

צלחות
קישוט "14

חישוקי
סגסוגת "15

חישוקי
סגסוגת "16

חישוקים
בלמים
קדמיים
אחוריים

מערכת כפולה מוגברת כוח,
דיסק מאוורר
דיסק

גובה

1,480

אור ך

3,670

רוח ב

* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת ,בין היתר ,גם מתנאי הדרך,
מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ויכולה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

1,680

ABS+EBD

מידות ( מ"מ )

בנזין  1.2ל’
אלק'  /ידני

אורך

3,670

רוחב

1,680

גובה

1,480

רוחק סרנים

2,425

מרווח קרקע

149

מרווח רגליים קדמי

1,070

מרווח רגליים אחורי

865

מרווח ראש קדמי

996

מרווח ראש אחורי

956

מרווח כתפיים קדמי

1,326

מרווח כתפיים אחורי

1,328

מרווח מתניים קדמי

1,260

מרווח מתניים אחורי
נפח תא מטען ללא
קיפול מושבים (ליטר)
נפח תא מטען עם
קיפול מושבים (ליטר)
משקל עצמי (ק"ג)

1,230

1,010

משקל כללי מורשה (ק"ג)

1,430

252
1,050

רדיוס סיבוב (מטר)

4.9

קיבולת מיכל דלק (ליטר)

36

מפרט בטיחות

בנזין  1.2ל’
אלק'  /ידני

 2כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

+

 2כריות צד לנהג ולנוסע

+

 2כריות וילון צידיות

+

אפשרות לניתוק כרית אוויר במושב הנוסע

+

 - LKAמערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה
לסיוע בשמירה על נתיב הנסיעה

+

 - FCAבלימה אוטונומית בעת חירום

+

 - HBAמערכת למעבר אוטומטי
בין אור גבוה לנמוך

+

 - DAWמערכת התראה על עירנות הנהג

+

 - EBDמערכת אלקטרונית לחלוקת כוח בלימה

+

 -ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

+

 - ESPמערכת בקרת יציבות

+

 - TCSמערכת בקרת משיכה

+

 - HACמערכת סיוע בעלייה

+

 - VSMניהול יציבות הרכב

+

 - LVDAהתראה על התחלת הנסיעה
של הרכב מלפנים

+

חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחנים

+

 5משענות ראש מתכווננות לגובה

+

משענות ראש קדמיות מתכווננות קדימה ואחורה

+

קורות חיזוק בדלתות

+

נקודות עיגון למושבי בטיחות
לתינוקות בתקן ISOFIX

+

ניטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן תאונה

+

 - TPMSמערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים

+

אבזור

מערכת מולטימדיה מקורית " 8מתקדמת עם אפשרות
חיבור *Android Auto ,Apple CarPlay
גלגל הגה מתכוונן לגובה
כניסת USB
שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
חלונות חשמל
חלונות כהים Privacy Glass
נעילה מרכזית
ידיות בצבע הרכב
מראות בצבע הרכב
מושב נהג עם כיוונון לגובה
מושב אחורי מתקפל 60:40
מחזיקי כוסות שתייה
אימובילייזר מקורי
מד סיבובי מנוע
תאורה בתא המטען
גלגל הגה וידית הילוכים מעור
תאורה בתא הכפפות
מפתח שלט מתקפל
תאורת יום DRL
מראות צד חשמליות עם הפשרת אדים
מנגנון כיבוי אורות אוטומטי
קישוט גיאומטרי מעל תא הכפפות ובדלתות
 4רמקולים
גוון שחור  /אדום בגג הרכב
בקרת אקלים דיגיטלית
תאורת עזר בפנייה
תאורה קדמית B-Function
תאורת ערפל קדמית
פנסי איתות במראות
חיישן אורות

* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות

Intense

Inspire

Prime

Supreme

 1.2ל' ידני

 1.2ל' אלק'

 1.2ל' אלק'

 1.2ל' אלק'

+

+

+

+

+
+
+
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
4
+
+
+
שחור
+
+
+
+
+
+
+
+
+
LED

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

צבעי הרכב בדגמים  Prime ,InspireוIntense-
שחור מטאלי

אפור מטאלי

כסוף כהה מטאלי

כסוף מטאלי

לבן

Phantom Black

Star Dust

Brass

Sleek Silver

Polar White

כחול מטאלי

טורקיז מטאלי

תכלת בהיר מטאלי

בורדו מטאלי

אדום

Champion Blue

Aqua Turquoise

Slate Blue

Dragon Red

Tomato Red

צבעי הרכב בדגם Supreme
כחול מטאלי  +גג שחור

כסוף מטאלי  +גג שחור

לבן  +גג אדום

לבן  +גג שחור

Champion Blue

Sleek Silver

Polar White

Polar White

טורקיז מטאלי  +גג שחור

תכלת בהיר מטאלי  +גג שחור

בורדו מטאלי  +גג שחור

אדום  +גג שחור

Aqua Turquoise

Slate Blue

Dragon Red

Tomato Red

כסוף כהה מטאלי  +גג שחור

שחור מטאלי  +גג אדום

אפור מטאלי  +גג אדום

Phantom Black

Star Dust

Brass

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ.
לסוכנות הקרובה אליכם חייגו*3805 :
או היכנסו לאתר האינטרנט
www.hyundaimotors.co.il

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת
המקור הלועזי לדפוס .יתכנו הבדלים בין התיאור ,הנתונים והתמונות המובאים בפרוספקט 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 בפרוספקט 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 ,להוסיף ,לשנות ולשפר ,ללא הודעה
מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט .כל התמונות הינן להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
רמת האבזור הבטיחותי

845-075 ,845-074 ,845-073
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פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

מקרא:
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*
בינעירוני
עירוני
5.6
בינעירוני
עירוני
4.3
5.8
בינעירוני
עירוני
4.3
5.8
4.1

דרגות זיהום אוויר
4
6
6

ILI100M

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

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

דוד ויוסף

דגם
 1.2 i10ל’ אלק׳ Inspire -
 1.2 i10ל’ אלק׳ Prime , Supreme -
 1.2 i10ל’ ידני Intense -

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

מרץ 2020

קוד דגם

תיאור דגם
 1.2 i10ל’ אלק׳ Inspire , Prime , Supreme -
 1.2 i10ל’ ידני Intense -

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

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו
הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט
לבין הצבעים כפי שהם במציאות.

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

חדרה

נירון מוטרוס בע״מ
יונדאי שיא נתניה
הילוך שישי רעננה

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

04-6107888

רח׳ כנפי נשרים  ,13גבעת שאול

02-6400700

ירושלים

יונדאי ירושלים אוטוויק

האומן  ,19א.ת .תלפיות

02-6402020

קומבה  ,10א.ת .דרומי חדרה

04-6336666

אשדוד

שרותי מוסך יוסי כהן בע"מ

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

09-8821676
09-7484468
09-7766300

אשקלון
באר שבע

רפי עמירה-יונדאי אשקלון
מוסכי השרות יונדאי בע״מ

רח׳ הבושם  ,10א.ת .אשדוד
הפנינים  ,5א.ת .צפוני
אברהם בן עמי 6

08-8638630
08-6750304
08-6248100

אילת

גיסין  72פתח תקווה

03-6307900

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

845-075 ,845-074 ,845-073

 1.2 i10ל’ אלק׳ Inspire , Prime , Supreme -

6

 1.2 i10ל’ ידני Intense -

6

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

 1.2 i10ל’ אלק׳ Prime , Supreme -
 1.2 i10ל’ ידני Intense -

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

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

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

5.6
5.8
5.8

בינעירוני
בינעירוני
בינעירוני

ILI10

דגם
 1.2 i10ל’ אלק׳ Inspire -

מקרא:

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

מרץ 2020

רמת האבזור הבטיחותי

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

דרגות זיהום אוויר

4.1

4

4.3

6

4.3

6

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

