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דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
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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, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח.
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כל היבט בדור החדש של 
יונדאי i 20 מקרין עידון הודות 

למאפיינים חדשים אינטואיטיביים 
שאותם תגלה בכל נסיעה. 

היונדאי i 20 החדשה מתחילה 
בתור רכב אלגנטי ומעודן והופכת 

עם הזמן לחלק מהמשפחה.

התמונה להמחשה בלבד
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ברוכים הבאים לעיצוב הזורם
העיצוב של הדור החדש של ה-i20 מתאפיין בקווים ארוכים 
וזורמים במיוחד, שבולטים בחישוקים שלה ממבט ראשון. 
תאורת יום DRL בעלת LED בגרסת ה-Premium משלימה 

את המראה המתוחכם שלה.

התמונה להמחשה בלבד

יונדאי i 20 לא מתמקדת 
רק ברושם הראשוני 

היא בנויה לקשר ארוך טווח.
זוהי יצירה בעלת עיצוב קלאסי ומעודן, שבה כל קו, כל 
קימור וכל צל מסייע להעניק תחושת אלגנטיות. מכל 
זווית, הסגנון האלגנטי שלה משקף באופן מושלם את 

מה שממתין לך בתוכה.
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יונדאי i 20 החדשה 
מציבה אותך במרכז

כל ההיבטים הפנימיים תוכננו מתוך חשיבה על איכות,
כך שאתה יכול ליהנות מסביבה מעודנת ונוחה. 

ממאפייניה ועד לשילובי גוונים, זו מכונית שתאהב אותה 
קצת יותר ויותר בכל נסיעה.

כשמדובר בעיצוב הפנימי, הפרטים הקטנים הם שעושים את 
כל ההבדל. הצבעים המיוחדים שלה מדגישים את המראה 
האיכותי, וריפודים רכים למגע משפרים את רמת הנוחות 
שלך. התכנון שלה התמקד בצרכים שלך, לכן ממשק הנהג 
הקל לשימוש מעניק לך שליטה מלאה בקצות אצבעותיך. 
מגוון צבעי הפנים מותאם בצורה מושלמת לצבעי המרכב, 

כך שהמכונית נראית נפלא מבפנים ומבחוץ.
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תיהנה משפע של 
מקום בתא הנוסעים 

ויותר מזה
כשאתה ממשיך לחקור, אתה מגלה שפע של מקומות 
אחסון שיהיו שימושיים בטיולים המשפחתיים. העמס 

את המכונית, התרווח במושב ותיהנה מהחופש.
עם תא מטען גדול ומרווח לנוחיותך ומושבים 

שמתקפלים למצב שטוח כדי להעניק תוספת מקום, 
תוכל ליהנות מגמישות בכל רגע נתון. 

התמונה להמחשה בלבדהתמונות להמחשה בלבד
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תיהנה מרמת האיכות 
הניכרת בכל פרט

אתה יכול לשמוע איכות במוזיקה קלאסית ולטעום איכות 
באוכל נפלא. בדור החדש של יונדאי i 20 האיכות נשמעת היטב 

כמו ההמהום החרישי המגיע מהכביש שמסביבך. כתוצאה 
מבחירה בחומרים האיכותיים ביותר תיהנה מכל נסיעה, מכיוון 

שעומדת לרשותך נוחות מרבית.

מערכת המתלים מכווננת היטב כדי להפחית את הקפיצות 
 i20 בכבישים משובשים וכדי להקנות לדור החדש של יונדאי
התנהגות כביש מדהימה ונוחות נסיעה מרבי. היא מיוצרת 
מפלדה בעלת חוזק מתיחה גבוה שממזערת את הרעידות 
ומעניקה נסיעה כמעט ללא הפרעות של הכביש והרוח. כך, 
אתה יכול ליהנות מנסיעה שקטה ללא רעשים חיצוניים. הודות 
להתנהגות כביש זריזה ומערכת מתלים בעלת יכולת ספיגה 

מצוינת, אתה יכול לנצל את הכביש הפתוח במלואו.

תיהנה מהנסיעה

התמונה להמחשה בלבד
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היא מלאה במאפיינים 
חכמים ואינטואיטיביים 

המשפרים כל נסיעה
יונדאי i 20 מכילה טכנולוגיות שלא מקובל למצוא במכוניות 
בקבוצה זו, מכיוון שהצרכים שלך עומדים בראש סדר 
העדיפויות שלנו. הודות למאפייני בידור וסיוע תיהנה 

מנסיעה מלאת הנאה שתחלוף כהרף עין.

בדגם PREMIUM תוכל להפעיל את בקרת השיוט, שתסייע 
לך ליהנות מחוויית נהיגה רגועה יותר באמצעות שמירה 
על מהירות קבועה. בכל הדגמים תוכל לדפדף ברשימת 
השירים שלך באמצעות שליטה מלאה על מערכת השמע 

מגלגל ההגה.

התמונה להמחשה בלבד
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מספר רב של מאפייני 
בטיחות מתקדמים 

הופכים את הדור החדש 
של יונדאי i 20 למכונית 

שניתן לסמוך עליה
תרגיש בטוח ומוגן בכל עת הודות לחידושים שנועדו להגן עליך 

ועל היקרים לך. אין דבר טוב יותר משקט נפשי בכל נסיעה.

אם אתה נדרש להתמודד עם זינוק קשה בעלייה, השתמש 
במערכת סיוע לזינוק בעלייה )HAC( כדי להתחיל בנסיעה בקלות. 
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים )TPMS( תזהיר אותך – ללא 
תלות באופי הנסיעה – אם הצמיגים שלך אינם מנופחים ללחץ 
האוויר האופטימלי. בנוסף לשיפור אחיזת הכביש והבטיחות, 
הדבר מסייע גם לחיסכון בדלק. הודות לכריות אוויר קדמיות 
וצדיות וכריות וילון, יונדאי i20 החדשה היא מכונית שתוכל 

לסמוך עליה בכל מצב.
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