Hyundai i40

Fascinant, dinamic,
confortabil.
i40 a fost conceput având la bază linii fluide. Rezultatul - o apariție expresivă, care
integrează armonios părțile laterale, frontală și spate.

Performanță captivantă.
Hyundai i40 dispune de tehnologii avansate de siguranță și confort, pentru protecția conducătorului auto și a pasagerilor.

Sistem de navigație cu ecran de 7”

Tehnologie dublu ambreiaj

Ecran de bord Supervision TFT LCD de 4.2”

Comenzi pe volan

Practic, dar elegant.
La interior, habitaclul este elegant, dar în același timp spațios și confortabil.

Volum de încărcare generos
Portbagajul are un volum de 553 litri, care poate fi extins până la 1.719 litri, prin
rabatarea banchetei din spate.

Scaune rabatabile spate. Funcția de rabatare în două etape a banchetei oferă
pasagerilor din spate confort sporit, mai ales în timpul călătoriilor lungi.

Sistem de rabatare scaune spate 60:40

Mai multe opțiuni pentru tine.
Culori caroserie:

Alb Cream Perlat (WW2)

Argintiu Typhoon Metalic (T2X)

Maro Earthy Bronze Metalic (Y2B)

Gri Magnetic Force Metalic (M2F)

Gri Wild Explorer Metalic (W2P)

Verde Rain Forest Metalic (R2F)

Roșu Horizon Perlat (RD2)

Portocaliu Lava Perlat (YR2)

Albastru Stormy Sea Perlat (ST2)

Negru Phantom Perlat (NKA)

Tapițerie:

Tapițerie textilă - Negru

Tapițerie piele - Negru

Tapițerie piele - Bej

Jante:

Jante oțel 16”

Jante aliaj 16”

Jante aliaj 17”

Jante aliaj 18”

Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de realitate, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete cu privire la disponibilitatea culorilor și a
tapițeriei, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.

Specificații tehnice.
Motor

Benzină

Tip

1,6 l

Transmisie

6 MT

Capacitate cilindrică (cmc)

1,591

Diesel
1,6 l
6 MT

7 DCT
1,598

Putere maximă (CP/ rpm)

135/ 6.300

136/ 4.000

Cuplu maxim (Nm/ rpm)

164/ 4.850

320/ 2.000 - 2.250

Performanță
Viteză maximă (km/ h)

197

197

196

Accelerație 0 - 100 km/ h (sec)

11,5

10,8

11,7

Anvelope
Dimensiune

215/50 R17, 225/45 R18

Consum carburant, emisii CO2
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km)
Urban

7.6 - 8.0/ 174 - 184

4.9 - 5.2/ 129 - 136

4.7 -5.1/ 124 - 135

Extraurban

5.4 - 5.9/ 123 - 135

3.9 - 4.3/ 104 - 113

3.9 - 4.3/ 104 - 115

Mediu

6.2 - 6.7/ 142 - 153

4.3 - 4.6/ 114 - 122

4.2 - 4.7/ 112 - 123

Consum oficial* WLTP (l/ 100 km)/ CO2 (g/ km)
6.9 - 7.5/ 157 - 171

4.9 - 5.5/ 130 - 146

5.0 - 5.4/ 132 - 143

*Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică.

1.470 mm

Dimensiuni.

925 mm

2.770 mm
4.745 mm

1.050 mm

1.579 mm

1.585 mm
1.815 mm

Informațiile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Este posibil ca unele
echipamente ilustrate sau prezentate să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi achiziționate contra cost. Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice
și echipările fără un anunț prealabil. Garanția de cinci ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul autorizat Hyundai către
clientul final, conform termenelor și condițiilor prezentate în pașaportul de service. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile
sunt cu titlu de prezentare.
Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
Tel.: +40-21-269.25.23 / +40-21-269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania
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