
Hyundai i20



Slim, veilig en  
scherp gelijnd
In de klasse van de compacte auto's is de Hyundai i20 de beste keuze. Hij heeft een gedurfd 
design met scherpe lijnen die zijn sportieve karakter en verleidelijke looks benadrukken. Hij 
is slim en veilig dankzij een uitgebreide keuze aan moderne connectiviteitsfuncties en een 
breed scala aan geavanceerde veiligheidsvoorzieningen. 



Zeer volwassen,
in alle opzichten
De Hyundai i20 is een zeer volwassen auto. In alle opzichten, want behalve 
dat hij rijk is uitgerust heeft hij ook volwassen afmetingen. De Hyundai i20 
behoort tot de grootste auto’s in zijn klasse. Door zijn lange wielbasis en 
brede carrosserie beschikt hij over een flinke bagageruimte van maar liefst 
326 liter.

Stel je ideale Hyundai samen met 
de Hyundai Car Configurator op 
www.hyundai.nl/configurator

Configureer je Hyundai

https://www.hyundai.nl/configurator/hyundai-i20-5-deurs/?utm_source=ebrochure&utm_medium=referral&utm_content=i20


Een van de ruimste 
auto’s in zijn klasse
De Hyundai i20 valt direct op door zijn aansprekende design, hoogwaardige 
techniek en prettige stuurgedrag. De besturing is licht en de versnellings-
pook laat zich moeiteloos bedienen. De Hyundai i20 is bovendien een van 
de ruimste modellen in zijn klasse: hij geeft je meteen het gevoel in een 
grotere auto onderweg te zijn. Volg je eigen smaak en kies uit diverse  
interieurkleuren en stylingelementen voor een frisse look.



• Het optionele 7-inch navigatiesysteem met touchscreen 
integreert naadloos alle navigatie-, media- en connectivi-
teitsfuncties. Het is voorzien van LIVE Services, met onder 
meer realtime verkeers- en flitserinformatie, weersver-
wachting en interessante informatie over de omgeving.

• De 7-inch touchscreen Display Audio (vanaf Comfort) 
toont de inhoud van je smartphone dankzij Apple Car-
Play™ en Android Auto™ (voorbereiding) zodat je muziek 
kunt streamen en alle functies van je smartphone plus je 
apps op het scherm ziet.

  
Apple CarPlayTM is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc.

 Android AutoTM is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc.

Veel aandacht voor 
comfort en ergonomie  
De Hyundai i20 is verkrijgbaar met een breed scala aan slimme technologieën voor  
naadloze connectiviteit en nog meer comfort en gemak. 



Breed, strak
en ruimtelijk
Stijlvol comfort. Ga zitten en voel je meteen thuis. Het interieur is voorzien  
van zorgvuldig gekozen materialen die een kwalitatief hoogwaardige ambiance 
creëren. Door de moderne horizontale indeling – lange vlakken die doorlopen  
 in de deuren – oogt de auto breed, strak en ruimtelijk.





Hyundai i20 5-deurs - Technische gegevens

● = standaard

* Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC- 
testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat.

Motortype 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI

Versnellingen 5 MT 7 DCT

Motor

3 cilinders in lijn, watergekoeld, met bovenliggende nokkenas en 4 kleppen per cilinder ● ●

Cilinderinhoud cc 998 998

Compressieverhouding 10:1 10:1

Boring x slag mm 71 x 84 71 x 84

Maximumvermogen           kW (pk)/t.p.m. 73,6 (100) 4500 73,6 (100) 4500

Maximumkoppel                  Nm/t.p.m. 171,6 / 1500-4000 171,6 / 1500-4000

Brandstofsysteem

Brandstof: loodvrije benzine (vanaf RON 95) ● ●

Transmissie

Aandrijving voorwielen ● ●

Handgeschakelde 5-versnellingsbak ● -

7-traps automaat met dubbele koppeling (DCT) - ●

Overbrengingsverhouding: 1e 3,615 3,813

  2e 1,955 2,261

 3e 1,207 1.913

 4e 0,893 1,023

 5e 0,703 0,791

 6e - 0,837

 7e - 0,690

  achteruit 3,545 5,101

Eindoverbrenging 3,833 3,650-4,867

Prestaties*

Maximumsnelheid km/u 188 182

Acceleratie 0-100 km/u in sec. 10,8 11,4

Tussenacceleratie 80-120 km/u in sec. 15,4 8,8

Brandstofverbruik volgens EG-norm:

- Binnen de bebouwde kom l/100 km 5,8 5,6

- Buiten de bebouwde kom l/100 km 4,5 4,6

- Gecombineerd l/100 km 5,0 5,0

CO2-emissie g/km 114 114

Stuurinrichting

Draaicirkel m 10,2 10,2

Ophanging

Voor: McPherson ● ●

Achter: torsie-as met schroefveren ● ●



Hyundai i20 5-deurs - Technische gegevens

● = standaard

Motortype 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI

Versnellingen 5 MT 7 DCT

Remmen

Remschijven rondom, geventileerd, met slijtage-indicator ● ●

Kruiselings gescheiden remsysteem ● ●

Gewichten

Massa rijklaar (massa ledig voertuig) kg 1140 (1040) 1185 (1085)

Maximum toegelaten gewicht kg 1600 1650

Maximum kogeldruk kg 75 75

Maximum daklast kg 70 70

Aanhangergewicht, ongeremd kg 450 450

Aanhangergewicht, geremd kg 1000 800

Afmetingen

Lengte mm 4035 4035

Breedte mm 1734 1734

Hoogte mm 1474 1474

Wielbasis mm 2570 2570

Spoorbreedte: voor mm 1520 1520

achter mm 1519 1519

Inhoud kofferruimte (VDA) l 326 326

Inhoud kofferruimte achterbank l 1042 1042

Inhoud brandstoftank l 50 50

15194035

2570

14
74

Afmetingen (mm)

1520

1734



Stof, zwart

Hyundai i20 5-deurs - Interieurkleuren

Polar White (1)
PSW

Tomato Red
(1) TTR

Aqua
Sparkling (2)
W3U

Star Dust (2)
V3G

Iced Coffee
(2) X9N

Champion
Blue (2) U2U

Sleek Silver
(2) RYS

Clean Slate
(2) UB2

Red Passion
(3) X2R

Phantom
black (3) X5B

Tomato Red TT
() TT4

Polar White TT
() PS4

Champion
Blue TT (7)
U24

Hyundai i20 5-deurs - Lakkleuren

Standaard (1) Metallic (2) Mica parelmoer (3) Solid Two Tone () Metallic TT (7)

zonder meerprijs € 695,- € 795,- € 895,- € 1.095,-

Consumentenprijs incl. BTW

Kleuren kunnen op het beeldscherm/onder invloed van het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid.
Sommige uitvoeringen zijn niet in alle hierboven genoemde kleuren leverbaar of alleen op speciale bestelling.
Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer.



RVS buitenspiegelkappen De buitenspiegel als kunstwerk. 
Deze RVS spiegelkappen harmoniëren perfect met het 
design van de Hyundai i20.

Dakspoiler Voor een nog sportievere uitstraling van jouw 
Hyundai i20. In de dakspoiler is ook het derde remlicht 
geïntegreerd.

Wielbogen Deze wielbogen accentueren de velgen en 
geven de Hyundai i20 een robuuste uitstraling.

Hyundai i20 5-deurs - Accessoires 
Exterieur

Uitgebreid 
aanbod
Met de vele originele Hyundai-accessoi-
res geef je jouw Hyundai i20 een stijl-
volle, een zelfverzekerde of een stoere 
uitstraling. Op het gebied van styling, 
praktische bruikbaarheid en technische 
innovatie kun je dankzij het uitgebreide 
aanbod alle kanten op.

Met een uitlaatsierstuk krijgt de gehele achterzijde van je 
Hyundai i20 een nog sportievere uitstraling.

Bumperfolie Beschadigingen bij het in- en uitladen van 
bagage behoren tot het verleden dankzij deze bumper-
beschermfolie, verkrijgbaar in zwart (niet afgebeeld) en in 
transparant.

Deurstootlijsten Met deze fraaie en praktische stootlijsten 
voorkom je beschadigingen aan de portieren, bijvoorbeeld 
door een openslaande deur van een andere auto.

RVS deursierlijsten Deze sierlijsten op de portieren accentu-
eren de vloeiende lijnen van de carrosserie.

RVS raamlijsten sierset Deze sierlijsten onder de ramen 
accentueren het dynamische design van je Hyundai i20.

Configureer je Hyundai

https://www.hyundai.nl/configurator/hyundai-i20-5-deurs/?utm_source=ebrochure&utm_medium=referral&utm_content=i20


Spatlappenset Voorkom beschadigingen aan de lak van je Hyundai i20. Deze spatlappen beschermen de auto tegen steen-
slag, vuil en modder. Er is een set verkrijgbaar voor de voorzijde en een set voor de achterzijde.

Lichtmetalen velgen De accessoire om je Hyundai i20 helemaal naar jouw eigen smaak te verfraaien zijn lichtmetalen velgen. 
De wielen bepalen namelijk voor een groot deel de uitstraling van een auto. Alle velgen zijn speciaal getest en goedgekeurd 
voor de Hyundai i20. Ga langs bij je Hyundai-dealer of bekijk de diverse mogelijkheden in de car configurator op Hyundai.nl 
om te bepalen welke lichtmetalen velgen het beste bij jouw Hyundai i20 passen.

Hyundai Glasscoat Deze interieur- en exterieurbehandeling beschermt tegen weersinvloeden en andere omgevingsfactoren. 
Inclusief 5 jaar garantie en koffer aftercare-producten om je Hyundai in topconditie te houden.

Wielbogen Deze wielbogen accentueren de velgen en 
geven de Hyundai i20 een nog robuustere uitstraling.



Lederen interieur Het toppunt van stijl en luxe is natuurlijk lederen bekleding. Behalve dat je Hyundai i20 een nog chiquere  
uitstraling krijgt, is het ook nog eens erg praktisch doordat lederen bekleding gemakkelijk te reinigen is. Het lederen interieur 
kun je ook helemaal naar jouw smaak laten aanpassen. Denk hierbij aan afwijkende kleuren of delen alcantara, meerdere  
kleuren per stoel, geplooid of geperforeerd leer of contrasterende stiknaden. Zelfs je eigen logo behoort tot de mogelijkheden.

Armsteun Deze modern vormgegeven armsteun is voorzien 
van een gevoerd opbergvak, dus geen rammelende spullen. 
Hij is opklapbaar en in hoogte verstelbaar.

Mattenset naaldvilt Deze mattenset van naaldvilt biedt opti-
male bescherming van het interieur.

Deze RVS instaplijsten beschermen de carrosserie tegen 
krassen en geven de Hyundai i20 een extra sportieve uitstra-
ling. Deze set bestaat uit vier (voor en achter) instaplijsten 
met een erin gestanst i20-logo.

Mattenset luxe velours Net dat beetje extra uitstraling? 
Deze luxe veloursmatten van hoogstaande kwaliteit (lange 
levensduur) zijn rondom afgewerkt met nubuk-bandeer-
band. Beide matten voorin zijn voorzien van een i20-logo.

Mattenset rubber Deze duurzame rubberen vloermatten 
houden de originele bekleding schoon en zijn bovendien 
makkelijk te reinigen.

Hyundai i20 5-deurs - Accessoires
Interieur & veiligheid

Blijven genieten
Eenmaal binnen wil je blijven genieten. 
Nu is de Hyundai i20 standaard al een 
fraaie, veelzijdige auto, maar het kan 
allemaal nóg aantrekkelijker en comfor-
tabeler. Met lederen bekleding bijvoor-
beeld, de ultieme manier om het interieur 
een luxueus aanzien te geven. En ter 
bescherming van de vloerbekle ding van 
je auto is er een ruime keuze uit originele 
Hyundai-vloermatten.

Take away hook Hang een tas, bijvoorbeeld met je 
afhaalmaaltijd, veilig vast aan deze haak om omrollen te 
voorkomen.

Mattenset semi-velours Met deze semi-velours vloermatten 
houd je de oorspronkelijke vloerbekleding mooi en schoon 
en krijgt het interieur een luxere uitstraling.

Kledinghanger Hang je colbert kreukvrij op aan deze luxe 
kledinghanger. Eenvoudig te bevestigen aan de hoofdsteun 
op de voorstoel van je Hyundai i20.



Deze handsfree Bluetooth-carkit is, behalve van een kleu-
renscherm, ook voorzien van spraakherkenning. Spreek na 
één druk op de knop de naam uit van je contactpersoon en 
hij/zij wordt meteen gebeld.

Achterspeakers Haal alles uit je audiosysteem met deze 
krachtige achterspeakers.

LED-verlichting voetenruimte Chic en handig: wanneer je 
als het donker is het portier opent, schijnt de uitnodigende 
LED-verlichting (ook in wit leverbaar) in de voetenruimte je 
bij tijdens het instappen. Ook voor de voetenruimte achterin 
beschikbaar.

Het Hyundai-calamiteitenpakket 6 in 1 bestaat uit een  
door Het Oranje Kruis goedgekeurde verbandset, een set 
(van de meest voorkomende) reservelampen*, een set  
handschoenen, een gevarendriehoek, een LED-knijpkat en  
2 veiligheidsvesten.

De Hyundai i20 is naar keuze leverbaar met rokerskit, 
bestaande uit een sigarettenaansteker en uitneembare 
asbak.

Hyundai i20 5-deurs - Accessoires
Comfort & technologie

Relaxed op weg
Ontspannen autorijden, wat heerlijk! 
Onmogelijk met al die drukke wegen van 
tegenwoordig? Welnee! De doordachte 
accessoires van Hyundai helpen je na-
melijk relaxed, veilig en zonder onnodig 
oponthoud je doel te bereiken. En terwijl 
het navigatiesysteem, de cruise control 
en de Bluetooth-carkit hun werk doen, 
geniet jij intussen via je iPod volop van 
jouw muziek.

* Xenon- & LED-verlichting maken, gezien de lange levensduur, geen deel uit van deze set.



Bagagebak Het vervoer van natte of vieze spullen wordt 
makkelijker dan ooit met deze waterdichte bagagebak. 
Hiermee voorkom je tevens het hinderlijk schuiven van de 
bagage.

Dakdragers Nog meer ruimte voor bagage creëer je met 
deze stevige, in staal of aluminium uitgevoerde dakdragers.

Deze set hulpveren is een must bij een trekhaak. Ze bieden 
extra ondersteuning aan de bestaande auto veren, zodat een 
zwaar beladen auto beter in balans is en verhogen daardoor 
de veiligheid. Bij normale belasting hebben de hulpveren 
weinig tot geen invloed op het rijcomfort en weggedrag.

Dakfietsdrager Een solide keuze voor het vervoer van fietsen 
is deze praktische dakfietsdrager. Eenvoudig te monteren op 
de dakdragers.

De afneembare trekhaak heeft het voordeel dat deze, indien 
niet in gebruik, geen afbreuk doet aan het design. Bijkomend 
voordeel is dat je je dan ook niet kunt stoten. De trekhaak is 
eenvoudig te monteren en demonteren.

Vaste trekhaak Fietsendrager, aanhangwagen of caravan 
achter je auto: met deze vaste trekhaak draait de Hyundai 
i20 er zijn hand niet voor om.

Deze fietsendrager is eenvoudig op de trekhaak te monte-
ren en is geschikt voor twee fietsen.

Hyundai i20 5-deurs - Accessoires
Bagagesystemen & trekhaken

Alle kanten op
Met de opbergaccessoires van Hyundai 
kun je alle kanten op! Of je nu op winter-
sport gaat, de fietsen wilt meenemen of 
veel bagage kwijt moet, Hyundai heeft 
overal een oplossing voor.

Configureer je Hyundai

https://www.hyundai.nl/configurator/hyundai-i20-5-deurs/?utm_source=ebrochure&utm_medium=referral&utm_content=i20


Service op maat 

Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele, 
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai je bij 
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en heb 
je de mogelijkheid je Hyundai twee keer per jaar gratis preventief te 
laten inspecteren op mogelijke ongemakken. Kijk voor meer informatie 
over de services van Hyundai op www.hyundai.nl/services.

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14, Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
T  0252 240 340 F  0252 240 319
www.hyundai.nl

De in deze brochure gebruikte foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie, en kunnen wat betreft de 
specificaties afwijken van de standaardspecificaties per type. Aan de foto’s kunnen geen rechten worden 
ontleend. Hyundai behoudt zich het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen te wijzigen zonder 
voorafgaande aankondiging en zonder verplichting de reeds op de markt zijnde auto’s te wijzigen. 
Raadpleeg voor alle zekerheid de Hyundai-dealer. Het is mogelijk dat sommige van de getoonde of 
omschreven opties in deze brochure niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze zijn veelal beschikbaar 
tegen meerprijs. Druk- en zetfouten voorbehouden. Garantievoorwaarden per december 2018.

Wil je meer weten over dit model?  
Stel dan je persoonlijke brochure 
samen op www.hyundai.nl

Brochure samenstellen

Hyundai i20

https://www.hyundai.nl/hyundai-i20-5-deurs?utm_source=brochure&utm_medium=referral&utm_content=i20
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