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אין ספק שמכונית קטנה תישא אתכם רחוק יותר 

ברחובות העיר. אבל אין זה אומר שתצטרכו להתפשר 

על הסגנון שלכם ועל איכות ונוחות. היכנסו אל הדור 

החדש של יונדאי i10. קחו את המכונית הזו לסיבוב 

ותיחשפו לרוח של חדשנות, לסגנון ייחודי שעושה 

אותה מיוחדת כל כך. 

 כשתיכנסו לתא הנוסעים תגלו עיצוב מעודן 

ואיכות חומרים ברמה שלא תמצאו בשום מכונית 

 מיני אחרת וגם את תא המטען הגדול בקטגוריה. 

גם מחוץ לעיר, תיהנו מהמפרט העשיר, מהנוחות 

 המפנקת וממערכות הבטיחות המתקדמות. 

 יונדאי i10 החדשה היא מכונית שתוכננה למצות 

את החיים קצת יותר.
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ברוכים הבאים למופע החדש. יונדאי i10, הדור הבא, 

מאירה את הלילה באור מפתיע. בקוויה הנועזים 

והמלוטשים היא תובעת תשומת לב בכל אשר תפנו. 

הסגנון הנמרץ והמושך של הדור החדש ניכר בעיצוב 

החלונות הדינמי יותר, ביחידות התאורה שדולקות תמיד 

בחזית וגלגלים מעוצבים שמוסיפים לכח המשיכה שלה.

התמונות להמחשה בלבד
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תשומת לב



 הדבר החשוב ביותר ביונדאי i10 החדשה הוא האופן 

שבו דואגת המכונית כי תגיעו הביתה בשלום.

כל דגמי הדור החדש מצוידים בשש כריות אוויר להגנה 

 על הנהג והנוסעים בעת תאונה. נוסף על כך מצוידת 

,)ESP( החדשה במערכת בקרת יציבות i10-ה 

בצמיגים רחבים לשם שיפור אחיזת הכביש, במערכת 

שמתריעה בפני הנוהגים מאחורינו על בלימת חירום 

 וכן חיישן לחץ אויר בצמיגים )TPMS( שמגיע כסטנדרט 

בכל הדגמים.
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 העיר היא מקום שבו נולדים רעיונות חדשים רבים, 

וכך גם ב-i10 החדשה. תא הנוסעים המתוחכם והמרווח, 

ובתוכו הגימור האיכותי ורמת החומרים המוקפדת, 

נותן את הטון. 

המושבים הארגונומיים, המרווח המשופר לראש 

 ולברכיים ותא המטען הגדול בקטגוריה – מנערים 

 את התדמית של המכונית העירונית המסורתית 

ומציבים סטנדרט חדש בשוק רכבי המיני.
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כל אחד מדגמי יונדאי i10 מצויד במערכת שמע 

מקורית ובמחשב דרך. מערכת השמע המקורית 

מגיעה עם כניסת AUX ו- USB שעליה ניתן לשלוט 

הישר מגלגל ההגה.
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מותר לכם 
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