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i20.יונדאי  החדשה
יותר ממה שחלמתם

i20 ,יונדאי  החדשה משודרגת מכל כיוון. עיצוב חדש, ביצועים מרשימים
קישוריות חכמה ובטיחות ללא פשרות. עם טכנולוגיה חדישה ומנוע עוצמתי, 

i20.יונדאי  החדשה היא הסופר מיני שאתם צריכים

2 / התמונות להמחשה בלבד    3



יותר עוצמה
i20מערכת ההנעה המתקדמת של יונדאי  משלבת את היכולות

של מנוע 1.0 ל׳ טורבו בנזין T-GDI עם תיבה אוטומטית כפולת מצמדים
DCT-7.בעלת 7 הילוכים )          (, למקסימום ביצועים וחווית נהיגה דינאמית
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בטיחות מעל הכ ל
i20 ,יונדאי  החדשה לוקחת את בטיחות הנוסעים צעד אחד קדימה

עם מערכות בטיחות אקטיביות מתקדמות*. 
i20 .עם יונדאי  חווית הנסיעה מעולם לא הייתה בטוחה יותר

 )DAW( מערכת התרעה על ערנות נהג  )FCA( בלימה אוטונומית בעת חירום   )HBA( מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לנמוך
התראה קולית ומסר כתוב המציע הפסקת ריענון להגברת  מערכת אקטיבית המתריעה מפני סכנת התנגשות ועצירה של  החלפה אוטומטית בין תאורת יום ללילה בהתאם לתנאי הדרך, 

הבטיחות במצבים של עייפות או חוסר ריכוז. הרכב במצב חירום. המערכת תדע גם לזהות הולכי רגל, כלי  מונעת סנוור רכבים ומגבירה את הבטיחות בנהיגת לילה.
רכב, דו גלגלי ותנועה חוצה בצומת**.

מערכת אקטיבית לשמירה על מרכז מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לסיוע מערכת אקטיבית לזיהוי ומניעת התנגשות 
)LFA( נתיב הנסיעה  )LKA( בשמירה על נתיב הנסיעה )BCA( בעת מעבר נתיב

מערכת מבוססת מצלמה ורדאר המזהה סטיה ממרכז  סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה, הכולל חיווי בלוח  מערכת מבוססת רדאר המתריעה על רכבים ב”שטח מת” 
הנתיב ומבצעת תיקון הגה אוטומטי**.  השעונים, התרעה קולית ותיקון אקטיבי של ההגה. ומבצעת תיקון אקטיבי בעת מעבר לנתיב שאינו פנוי.**

   67 / התמונות להמחשה בלבד  /  מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין
 * למעט דגם Intense המגיע עם Mobileye - מערכת המסייעת במניעת תאונות דרכים. **בחלק מהדגמים.
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/ *באמצעות טלפון נייד התומך וכפוף למגבלות שונות. / **בחלק מהדגמים.

להשאר מחוברים  
מכל מקום בכל זמן

שיפרנו את המולטימדיה ביונדאי i20 החדשה כדי שתוכלו ליהנות 
מחוויית נהיגה מותאמת אישית בדיוק כמו שאתם אוהבים. 

מערכת מולטימדיה מקורית מתקדמת עם מסך ״8 ואפשרות חיבור 
לוח שעונים דיגיטלי מלא בגודל ״10.25** *Android Auto-ו Apple CarPlay-ל
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כל המרחב שאתם צריכים
i20 ,בסיס הגלגלים ב- גדל ב-10 מ״מ ומרווח הרגליים במושב האחורי גדל בכ-90 מ״מ

מה שמאפשר אחיזה טובה יותר על הכביש ומרווח פנים גדול יותר. 

השמשה הקדמית גדולה יותר, קו החלונות נמוך יותר ומראות הצד גבוהות יותר, 
כדי לספק לכם שדה ראיה מקיף ותחושת מרחב פתוח. 

תא המטען יאפשר לכם לאחסן בקלות את כל מה שאתם צריכים
בשגרה, או לטיול בסוף שבוע.

תא מטען גדול: 1,165 ל׳ בקיפול המושבים
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מפרט טכני
1.0 ל' טורבו מידות ( מ"מ )

אוטו'

4,040 אורך 

1,775 רוחב 

1,450 גובה

2,580 רוחק סרנים

5.2 רדיוס סיבוב (מטר)

140 מרווח קרקע

1,072 מרווח רגליים קדמי

882 מרווח רגליים אחורי

1,390 מרווח כתפיים אחורי

1,395 מרווח כתפיים קדמי

985 מרווח ראש קדמי 

960 מרווח ראש אחורי 

1,352 מרווח מתניים קדמי

1,316 מרווח מתניים אחורי

נפח תא מטען ללא קיפול 
352

מושבים (ליטר)

נפח תא מטען עם קיפול מושבים 
1,165

(ליטר)

1,130 משקל עצמי (ק"ג)

1,630 משקל כללי מורשה (ק"ג) 

40 קיבולת מיכל דלק (ליטר) 

1.0 ל' טורבו ביצועים*
אוטו'

11.4 תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)

185 מהירות מירבית (קמ"ש)

11.1 טווח בלימה 0-50 קמ"ש (מטר)

38.8 טווח בלימה 0-100 קמ"ש (מטר)

Supreme/ Prestige Intense/
Supreme Prime/ צריכת דלק*

Plus Prime Plus

5.9 5.8 5.7 עירוני (ליטר/100 ק"מ)

מנוע 1.0 ל' טורבו בנזין
T-GDI

סוג 3 גלילים טורבו בנזין

998 נפח מנוע (סמ"ק)

71.0x 84.0 קדח/מהלך (מ"מ)

10.0 יחס דחיסה

100/4500 הספק מירבי (סל"ד/כ"ס)

17.5/1500-4000 מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ)

תיבת הילוכים

(DCT) 7 הילוכים אוט׳ כפולת מצמדים סוג
Generation 2

יחסי העברה

3.813 ראשון

2.261 שני

1.913 שלישי

1.023 רביעי

0.791 חמישי

0.837 שישי

0.690 שביעי

5.101 אחורי

(1/2/4/5) 4.867 3.650 (R/3/6/7)סופי

הגה

סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה, מוגבר     
MDPS כח חשמלי

Supreme / Prestige Prime/ Intense מפרט בטיחות
Supreme Plus  Prime

PlusPlus

+ + + + 2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

+ + + + 2 כריות אוויר צד לנהג ולנוסע

+ + + + 2 כריות אוויר וילון צידיות

+אפשרות לניתוק כרית  + + + אוויר במושב הנוסע

- - - + במניעת תאונות דרכים
Mobileye מערכת המסייעת 

במניעת תאונות דרכים

FCA - בלימה אוטונומית 
- + + -

FCA - בלימה אוטונומית 
בעת חירום הכוללתבעת חירום הכוללת זיהוי 

הולכי רגל וכלי רכב

FCA - בלימה אוטונומית בעת 
+ - - - חירום הכוללת זיהוי הולכי רגל, כלי 

רכב, דו גלגלי ותנועה חוצה בצומת

LKA - מערכת אקטיבית 
+ + + - הכוללת תיקון הגה לסיוע 

בשמירה על נתיב הנסיעה

+ - - - LFA - מערכת לסיוע בLFA - מערכת לסיוע בשמירה 
על מרכז נתיב הנסיעה

+ + + - HBA - מערכת למעבר 
אוטומטי בין אור גבוה לנמוך

BCA - מערכת אקטיבית 
- - - לזיהוי ומניעת התנגשות 

בעת מעבר נתיב

RCCA - מערכת אקטיבית 
- - - למניעת פגיעה ברכב חוצה 

בעת נסיעה לאחור

+DA W - מערכת התרעה על  + + - עירנות הנהג

+חיישני חגורות בטיחו ת + + + לכל המושבים

+ + + + ROA - חיווי תזכורת למניעת 
שכחה במושב האחורי  

+AB S - מערכת למניעת נעילת + + + גלגלים בבלימה

+ + + + EB D - מערכת חלוEB D - מערכת חלוקת לחצי 
בלימה אלקטרונית

+ + + + ESP - מערכת בקרת יציבות

+ + + + TCS - מערכת בקרת משיכה

+ + + + ESS - תאורת אזהרה 
בבלימת חירום

Supreme/ Prestige Prime/ Intense מפרט בטיחות
Supreme Plus

Plus
 Prime

Plus

+חגורות בטיחות קדמיות  עם  + + + חגורות בטיחו
קדם מותחנים

+ + + + 5 משענות ראש מתכווננות

+ + + + TPM S מערכתTPM S מערכת בקרת לחץ 
אוויר בצמיגים

+נקודת עיגון למושבי בטיחות  + + + נקודת עיגון למושבי בטי
ISOFIX לתינוקות בתקן

Supreme/ Prestige Prime/ Intense אבזור
Supreme Plus  Prime

Plus

מערכת מולטימדיה 

+ + + +  
מקורית 8" מתקדמ
עם אפשרות חיבור

מערכת מולטימדיה 
ת 
 
מקורית 8" מתקדמ

 Android Auto,
*Apple CarPlay

3 3 2 2  USB כניסות

גוון שחור בגג הרכב

+שליטה על מערכת השמע   + + + מגלגל ההגה

+ + + +  12V שקע טעינה

+ + + + 4 רמקולים + 2 טוויטרים

+גלגל הגה מתכוונן  + + + גלגל הגה מתכ
לגובה ולעומק

-בקרת שיוט + + + Cruise Control

+ - - - SCC - בקרת שיוט 
אדפטיבית

+ + + + כוונון מראות חשמל

+קיפול מראות  - - - חשמלי אוטומטי 

+ + - - פנסי איתות במראות

+ + - - LED - DRL תאורת יום

- - + + DRL תאורת יום

+ - - - תאורת LED קדמית

Supreme / Prestige Prime/ Intense אבזור
Supreme Plus  Primerim

Plus

+ - - - תאורת אווירה

+ + + + מחשב דרך

+SVC - לוח שעונים  - - - דיגיטלי מלא ״10.25

+ + + + מושב נהג עם כיוון גובה

+בורר מצבי נהיגה  + + + Drive Modes

+ + + - מושב אחורי מתקפל 60:40

+ + + + תאורה בתא המטען

+סוככי שמש עם  + + + סוככי שמש עם 
תאורה ומראות 

+גלגל הגה וידית  + + + הילוכים מעור

+שמשות כהות  + - - Privacy Glass

+תא אחסון קדמי  + - - תא אחסון קד
עם משענת יד

+ - - - תאורת עזר בפניה

+ - - - פנסי ערפל קדמיים

- + + + מפתח שלט מתקפל

+מפתח חכם - כניסה  - - - מפתח חכם - כניסה
והתנעה ללא מפתח

+חיישני חנייה  + + + אחוריים מקוריים

+ - - - חיישן גשם

+ + + + חיישן אורות

+ - - - בקרת אקלים דיגיטלית

- + + + מערכת מיזוג מקורית

מתלים
עצמאיים מסוג מקפרסון בולמי זעזועים קדמיים

מתלה קשיח - קורת פיתול מאוחדת אחוריים

בלמים
ABS + EBD מערכת כפולה מוגברת

דיסק מאוורר קדמיים

דיסק אחוריים

Supreme/ Prestige Intense/ צמיגים
Supreme Plus  Prime/

Prime Plus

215/45R17 195/55R16 185/65R15 צמיגים

חישוקי סגסוגת ״17 חישוקי סגסוגת ״16 צלחות קישוט חישוקים

זמני זמני זמני גלגל חלופי

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

תיאום נסיעת מבחן חייגו: 3805*

T-GDI

Prime Plus -ו Supreme Plus בדגמי

בדג ם
Supreme

Plus

בדג ם
Supreme

Plus

או היכנסו לאתר האינטרנ ט
www.hyundaimotors.co.il

15   
חלק ממערכות הבטיחות מותקנות בהתקנה מקומית * באמצעות טלפון נייד התומך וכפוף למגבלות שונות.  על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה,  14 / * 
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דרגות זיהום אוויר צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* דגם

6 משולב 5.7 Intense, Prime, Prime Plus

7 משולב 5.8 Prestige

7 משולב 5.9 Supreme, Supreme Pluse

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

1 Intense - i20 845-084

6  Prime, Prime Plus, Prestige - i2 0 845-082 ,845-083 ,845-081

7 Supreme Plus, Supreme - i20 845-079,854-080

Intense ,Supreme ,Prestige צבעי הרכב בדגמים

צבעי הרכב בדגם Supreme Plus ,Prime Plus | גוון שחור בגג הרכב

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 במפרט 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 המפרט. כל התמונות 

הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לבן 
Polar White

בורדו מטאלי 
Dragon Red

אפור  מטאלי שחו ר מטאלי
Aurora Grey Phantom Black

כסוף כהה מטאלי
Brass

כסוף כהה מטאלי + גג שחור לבן + גג שחו ר
Brass + Black Polar White + Black

כסוף מטאלי
Sleek Silver

טורקיז  מטאלי
Aqua turquoise

כסוף מטאלי + גג שחור
Sleek Silver + Black

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי 
גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוספקט לבין  טורקיז מטאלי + גג שחו ר כחול מטאלי + גג שחורבורדו מטאלי + גג שחו ר

Intensive Blue + BlackIntensive Blue + Black Aqua turquoise + Black Dragon Red + Black.הצבעים כפי שהם במציאות

** דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

תוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151*נ
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009**

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  מערכת מותקנת בדגם הרכב

15

  מערכת אופציונאלית להתקנה
  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

רמת רמת
בטיחות בטיחות
נמוכה גבוהה

כחול מטאלי
Intensive Blue

N0
1I

2
2

IL

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי: 

6  כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב 

  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
  בקרת שיוט אדפטיבית 
  מערכת זיהוי הולכי רגל

  מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
  מערכת לזיהוי כלי רכב ב״שטח מת״ 

  מצלמת רוורס
  חיישני חגירת חגורות 

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים
  מערכת לזיהוי תמרורי מהירות 

  בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
  התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת

  מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

Intense

6  כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב 

  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
  בקרת שיוט אדפטיבית 
  מערכת זיהוי הולכי רגל

  מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
  מערכת לזיהוי כלי רכב ב״שטח מת״ 

  מצלמת רוורס
  חיישני חגירת חגורות  

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים
  מערכת לזיהוי תמרורי מהירות 

  בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
  התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת

  מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

Prime, Prime Plus, Prestige

6  כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב 

  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
  בקרת שיוט אדפטיבית 
  מערכת זיהוי הולכי רגל

  מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
  מערכת לזיהוי כלי רכב ב״שטח מת״ 

  מצלמת רוורס
  חיישני חגירת חגורות  

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים
   מערכת לזיהוי תמרורי מהירות 

  בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
  התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת

  מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

Supreme

6  כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב 

  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
  בקרת שיוט אדפטיבית 
  מערכת זיהוי הולכי רגל

  מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
  מערכת לזיהוי כלי רכב ב״שטח מת״ 

  מצלמת רוורס
  חיישני חגירת חגורות  

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים
  מערכת לזיהוי תמרורי מהירות 

  בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
  התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת

  מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי:  פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי:  פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי: 
Supreme Plus
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