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The all-new 

i10 
Go Big. 

התמונות להמחשה בלבד 



 

 
 

      

נעים להכיר.
ה. החדש i10יונדאי  

בעיצוב חדש לגמרי, מערכות 
בטיחות מתקדמות וחווית נהיגה 

מחוברת וחדשה. 
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העיצוב מושלם.  
בגדול. 

החדשה מגיעה במגוון צבעים i10יונדאי 
בולטים, ועם אפשרות לגוון שונה בגג הרכב*  

 5/ * בחלק מהדגמים  התמונות להמחשה בלבד /4
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ללכת בגדול עם 
ה. החדש i10יונדאי  



      

 
 

 

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 מציעים חווית נהיגה מחוברת ואינטואיטיבית. 

 9/ *בחלק מהדגמים התמונות להמחשה בלבד  /8



     

 
 

להישאר מחוברים 
בכל מקום ובכל זמן.  

 Apple CarPlayעם אפשרות חיבור ל- 8מערכת מולטימדיה מקורית “
*, כך שתישארו מחוברים לכל מה שחשוב לכם Android Autoו-

באמת - המוסיקה שאתם אוהבים, אנשי הקשר החשובים לכם ועוד. 

מצלמת נסיעה לאחור 

 11 באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות בלבד */בלבדשה להמחהתמונות /10



   

 

      

קלה לחנייה. 
בגדול.  

החדשה הופכת את חיפוש החנייה לקל ופשוט יותר.  i10יונדאי 
ת המימדים הנוחים ומצלמה אחורית מאפשרים לכם לחנו

בקלות, גם בחיי העיר הסואנים. 

 13התמונות להמחשה בלבד  /12



      

   
       

ירדנו עד לפרטים הקטנים. 
בגדול.  

תאי אחסון מרובים תא מטען מרווח מרחב פנים 
בתא הכפפות המואר ובדלתות הנוסעים במושבים הקדמיים. החדשה מציעה תא מטען מרווח ומאוורר, בין הגדולים בקטגוריה.  i10י יונדאהחדשה הולכת בגדול עם מרחב פנים משופר  i10יונדאי 

,1 ליטרים 050ליטר עם אפשרות הרחבה ל- 252קיבולת תא המטען עומדת על  המאפשר חווית נסיעה מרווחת, נוחה ונעימה.
כאשר המושבים האחוריים מקופלים. 

 15התמונות להמחשה בלבד  /14



      

 
 

 

 

Consider 
taking a break 

 .גם הבטיחות
בגדול. 

 LKAS(בקרת סטיה מנתיב + תיקון הגה ) FCA(ם )בלימה אוטונומית במצבי חירו
סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה, הכולל חיווי בלוח שילוב של מצלמה ורדאר המתריעים מפני סכנת התנגשות, 

השעונים, התראה קולית ותיקון אקטיבי של נתיב הנסיעה. ועצירה אקטיבית של הרכב במצב חירום. 

 DAW(מערכת התראה על עייפות הנהג/ת ) HBA(מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לנמוך ) LVDA(ם )התראה על תחילת נסיעה של רכב מלפני
ל מערכת המזהה סימני עייפות אצל הנהג/ת, מתריאה עהחלפה אוטומטית בין תאורת יום ללילה בהתאם לתנאי הדרך, בזמן עמידת הרכב ובמידה ויש רכב מלפנים המערכת 

כך וממליצה על הפסקת התרעננות. מונעת סינוור רכבים ומגבירה את הבטיחות בנהיגת לילה. תתריע על התחלת הנסיעה של הרכב מלפנים 

 17מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין. התמונות להמחשה בלבד  /16



 
 

 
 

 

       

מנוע בנזין 

הדלק העירונית ב:

חסכונית.  
בגדול.

ילנדרים צילנדרים 4 ׳ל 1.22מנוע בנזין  
 i10שיפרנו ביונדאי 

החדשה את תצרוכת 
הדלק העירונית ב: 

 קג”מ12 כ"ס 24% 84*

 הילוכים אלקטרונית 5תיבת 
 5(AMT החדשה תיבת הילוכים אלקטרונית ) i10ליונדאי 

התורמת לחסכון בצריכת הדלק.** 

*לעומת הדגם הקודם, על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת 
**לעומת תיבה אוט’- פלנטריתהרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה. /   19התמונות להמחשה בלבד  /18
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מפרט טכני 
בנזין בנזין ביצועים* 
ל’ ל’ 1.2 1.2 
ידני א לק'

ל’ בנזין 1.2 מנוע 
א לק' / ידני

 ’ל 1.2ין זנב
ינד' / יקלא

ל’(מ"ממידות )  בנזין 1.2 מפרט בטיחות 
א לק' / ידני

Supreme Prime Inspire Intenseאבזור 

ל' ל' 1.2 ל' 1.2 ל' 1.2 1.2 
אלק' אלק' אלק' ידני

Supreme Prime Inspire Intenseאבזור 

ל' ל' 1.2 ל' 1.2 ל' 1.2 1.2 
אלק' אלק' אלק' ידני

DCVVT ,16V ת ורוי אוביון כנגנממערכת מולטימדיה  +ע סונלג והנת ליומדר קיוות איורכ 2 3,670ך ראו 15.8 12.6(תיונשש )"מק 0-100ה וצאת+ + + +  DOHC,ג וס
 +ע סונלג והנד לר ציוות איורכ 2 1,680ב חור 171 171(ש"מק)תבירמית רויהמ

י טמטואו מתקדמת 8מקורית "
ם ליליג4

בה וג 1,197(ק"מסע )ונח מפנ

+עם אפשרות  + + + 
Androidר וביח Auto 

1,480 
 + Apple CarPlay,*ת יודיון צליר ויוות איורכ2

י רטמואיגט וישק
+-ת פופכא הל תעמ + + 

ת ותלדבו Intense, Prime Inspireצריכת דלק*  x 75.6 71(מ"מ)ך למה/דחק
Supreme ת יורחאמה לצמ+ + + +  2,425ם ינסרחק ור

 +ע סונב השומר ביוות אירק כותינת לורשאפ
 149ע קרח קוורמ 5.6 5.8מ( "ק /100רטיל)י נרועי 6,000/84(ד"לס/ס"כי )בריק מפסה

+ים לקומר4 + + + 
ן נווכתה מגל הלגג

LKA הגון הקילת תלוכת היביטקת אכרע- מ  4.1 4.3מ( "ק /100רטיל)י נרועינבי 4200/12.0(ד"לס/מ"גקי )בריט מנמומ
 1,070י מדם קיילגח רוורמ

+ה בוגל + + ם ודר / אוחון שוג +
+ב כרג הגב + - - -

+USBכניסת ה עיסנב היתל נה ערימשע ביוסל + + + 
ם ילקארת קב

ת כרעל מה עטילש +ם ורית חעת בימונוטוה אמיל- ב FCA 865י רוחם איילגח רוורממתלים 
ידנית אלקטרונית תיבת הילוכים 

5 AMT 

ית לטיגיד
+ה גההגל מגלע משה + + + 

 996י מדש קאח רוורמון סרפקג מוסם מייאמצעים ידמק
HBA ה יינפר בזת ערואתי טמוטור אבעמת לכרע- מ+ - - -

4ל שמחות ונלח +ך ומנה לובר גון איב 956י רוחש אאח רוורמת דחואל מותית פרוח - קישה קלתמם יירוחא 4 4 4 
+ת ימדקה רואת - - - + B-Functionם יהכות ונלח + + - ה רבעהחסי י

Supreme Prime Inspire Intense 

ל‘ ל‘ 1.2 ל’ 1.2 ל' 1.2 1.2 
אלק' אלק' אלק' ידני

+ל רפעתרואת + Privacy Glassג הנת הונריל עה עארתת הכרע- מ DAW 1,326י מדם קייתפח כוורמ - - - ירוחם אייתפח כוורמ 3.545 3.545ון שאר  +ה מילח בות כקולחת לינורטקלת אכרע- מ EBD 1,328צמיגים 
+ת יזכרמה לינע + + ית מדק +

+ב כרע הבצת ביודי 1.895 1.895י נש + + +ת וארמת בותיי אסנפ + - + + 

+ב כרע הבצת בוארמ + +ת ורואשן ייחר ושח + + + + 
י מדם קיינתח מוורמ

י ישלש
1,260  -ABS 1.192 1.192 +ה מילבם ביללגלת גיעת נעינמת לכרעמ 

 0.853 0.853עי ביר
 1,230י רוחם איינתח מוורמ R16 185/55 R15 175/65 R14 175/65 R14 195/45ם ייגמצ
א לן לעטא מח תפנגל גל

ESP -ון נויום כג עהב נשומ +ת וביצת ירקת בכרעמ
הבוגל +ני מזני מזני מזני מז + + + 

 +ה כישת מרקת בכרעמ- TCS 252(רטילם )יבושל מופיקי פולח 0.697 0.697י מישח
ירוחב אשומ  3.636 3.636רי חוא

 4.438 4.438י פוס
ם ן עעטא מח תפני קשויחי קשויחחות לצחות לצם יקוישח

+ 60:40ל קפתמ +ה יילעע ביות סכרעמ- HAC 1,050(רטילם )יבושל מופיק "16ת וגגסס "15ת וגגסס "14ט וישק "14ט וישק + + + 

ת וסוכי קיזחמ

+ 

בלמים 
+ייה שת +ב כרת הוביצל יוהינ- VSM 1,010(ג"קי )מצל עקשמ + + + 

(ג"קה )שרוי מללל כקשמ  ABS+EBDוח, כת רבוגמה לופכת כרמעהגה 
+רי וקמר זייליבוימא + + + 1,430 LVDA ה עיסנלת החתל הה עארת- ה

 +ם ינפלב מכרל הש
(טרמ)בובסיס ודירה נואן תמזס ברוקה ויגרנג אפו, סMDPSי למשח חה כגה +ע וני מבוביד סמ 4.9רר וואמקסידים ידמק + + + 

+ן עטמא התה ברואת +ם ינחתום מדם קעות ימדקות חיבטות רוגח 36(רטילק )לל דכית מלבויקק סידם יירוחא + + + 

ת ידיה וגל הלגג +ה בות לגוננווכתש מאת רונעשמ 5
+ + + +ר ועמים כלויה

+ + + +

+ + + +

LED + + +

בה וג

1,480 

א תבה רואת +ה רוחאוה מידקות נונוכתמות ימדקש ארות נשעמ
לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. 
לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם או 

 *3805תיאום נסיעת מבחן חייגו: 

ת ופפכה
+ ות תלדבק ויזחות רוק

+ ת וחיטי בבשומון לגית עודוקנ
 ISOFIXן קתבות קוינתל

+ ה נואן תמזת ביזכרה מליעל ני שטמוטול אורטינ

ט לשח תמפ
ל פקתמ

 DRLם ת יורואת

+ת יולמשד חת צוארמ + + +
www.hyundaimotors.co.il 

או היכנסו לאתר האינטרנט 
ם ידארת פשהםע

 +ם יגימצר ביווץ אחת לרקת בכרעמ- TPMS 1,680ב חור 3,670ך ורא

* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.  י הנהיגה,פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפיינ* על- 22 /
שמעותי ביחס לנתוני המעבדה. ויכולה אף להגיע לפער מ

23 

www.hyundaimotors.co.il
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 Phantom Black

 Inspire ו-Premiumצבעי הרכב בדגמים  

מטאלישחור מטאלי כהה כסוף
Brass

כסוף מטאלי
Sleek Silver 

אפור מטאלי
Star Dust 

כחול מטאלי 
Champion Blue 

תכלת בהיר מטאלי 
Slate Blue

בורדו מטאלי
Dragon Red 

טורקיז מטאלי 
Aqua Turquoise 

 Supremeצבעי הרכב בדגם 

Tomato Red Dragon Red 

לבין הצבעים כפי שהם במציאות. 

לבן 
Polar White

אדום 
Tomato Red 

תכלת בהיר מטאלי + גג שחור
 Slate Blue 

אדום + גג שחורבורדו מטאלי + גג שחור  שחור גג + מטאלי טורקיז
Aqua Turquoise 

כסוף מטאלי + גג שחור 
Sleek Silver 

לבן + גג אדום 
Polar White

שחור גג + לבן
Polar White

שחור גג + מטאלי כחול
Champion Blue 

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי 
גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוספקט אדום + גג אפור מטאלי

Star Dust 
שחור מטאלי + גג אדום 

Phantom Black
שחור גג + מטאלי כהה כסוף

Brass 

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 

6 1.2 i10 'ל’ אלק -Inspire ,Prime ,Supreme 845-075 ,845-074 ,845-073 

6 1.2 i10 ידני ’לIntense -

או
ק

בטו
 0202ר  

רמת רמת 
בטיחות בטיחות 
נמוכה גבוהה 

מקרא:פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: 

ותקנת בדגם הרכב מערכת מ ואופנועיםזיהוי רוכב אופניים  כריות אוויר 6 
 מערכת אופציונאלית להתקנהכב ב "שטח מת" זיהוי כלי ר מערכת בקרת סטייה מנתיב

קנת בדגם הרכב מערכת שאינה מותוורס מצלמות ר מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
יישני חגירת חגורות חטומטית בעת חירום בלימה או

באורות גבוהים  שליטה אוטומטית ניטור מרחק מלפנים
 זיהוי תמרורי מהירותבקרת שיוט אדפטיבית 

 זיהוי הולכי רגל

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

IL
I1

0 
דו

ויו
ד 

ס
ף 

דרגות זיהום אוויר

4 

6 

6 

4.1בינעירוני

4.3בינעירוני

4.3בינעירוני

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*

5.6עירוני

5.8עירוני

5.8עירוני

דגם 

1.2 i10 אלק'  ’לInspire -

1.2 i10 אלק'  ’לPrime , Supreme -

1.2 i10 ידני ’ל -Intense 
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