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Hyundai i20 Active
Comfort | standardvarustus
Turvavarustus
Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS)

Lapse turvatooli ISOFIX-kinnituspunktid tagaistmel

Vargusvastane alarmsüsteem
Laste turvalukud tagaustel

Esiistmetel koormuse piirajatega turvavööd

Turvakardinad

Esiistmetel eelpingutiga turvavööd

Eesmise kaassõitja turvapadja väljalülituslüliti
Reflektorid ustel

Meeldetuletus turvavööde kinnitamiseks esiistmetel

Juhi ja eesmise kaassõitja esiturvapadjad

Käiguvahetuse näidik

Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC)
Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS)

Automaatne kiirustundlik uste lukustussüsteem
Rehvi kiirremondi komplekt

Külgturvapadjad ees

Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS)

Nõlvaltstardiabi süsteem (HAC)

Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM)

Tagaistmel koormuse piirajatega turvavööd

Meeldetuletus turvavööde kinnitamiseks tagaistmel

Välisvarustus
6.0J X 16" valuveljed ja 195/55R16 rehvid

Kapoti isolatsioon

Antenn
Mustas raamis külgaknad

LED-päevatuled
Porikummid

Kerevärvi kaitserauad

Küljepeeglid koos integreeritud suunatuledega

Kerevärvi välised ukselingid

Projektoritüüpi esituled
Tagumine udutuli

Kerevärvi korpuses küljepeeglid
Kurvituled

Tagumised parkimisandurid

Elektriliselt reguleeritavad ja soojendatavad küljepeeglid
Saatevalgustus

Tagaklaasi pesur ja katkendliku pühkimisfunktsiooniga puhasti
Katusereelingud

Esiudutuled

Küljeliistud

Tagaklaasi soojendus

Liistud lävekarpidel ja rattakoopa kaartel
Toonitud klaasid

Kõrge lisapidurituli
Sisevarustus
12 V voolupesad keskkonsoolis (2 tk)

Nahkkattega käigukangi nupp
Pakiruumi valgustus

Kahes osas (suhtes 60:40) kokkuklapitav tagaiste
Muudetava kõrgusega pakiruumi põhjakate

Pagasivõrk ja selle kinnituspunktid
Kaardilugemistuled

Abikäepidemed laeservas (1 tk ees, 2 tk taga)
AUX- ja USB-pesad

Kaarditaskud esi- ja tagaustel

Bluetooth-vabakäesüsteem koos roolile paigaldatud juhtlülititega
Tekstiilist istmekatted

Raadio ja MP3-mängija

Riidenagid

Reguleeritava kõrgusega peatoed tagaistmel
Reguleeritava tugevusega armatuurlaua valgustus

Pakiruumi katteriiul

Satiinviimistlusega kroomitud ukselingid

Topsihoidikud põrandakonsoolis
Reguleeritava kõrgusega juhiiste

Hoiutasku kaassõitja esiistme seljatoel
Esiistmete istmesoojendus

Juhiukse elektrilise tõstukiga aknal automaatne avamis- ja sulgemisfunktsioon

Helisüsteemi juhtlülitid roolil

Kõrgsageduskõlarid esiustes

Reguleeritava kalde ja sügavusega rool

Kõlarid esiustes
Kindalaeka jahutus

Tualettpeegel päikesesirmis

Valgustusega kindalaegas

Juhipoolses päikesesirmis piletihoidja
Teekonna kompuuter

Päikeseprillide laegas

Esiistmetel üles-alla ja ette-taha reguleeritavad peatoed
Roolisoojendus

Tualettpeegli valgustus

Nahkkattega rool
Mugavusvarustus
Konditsioneeriga kliimaseade

Ühe puudutusega kolmekordselt vilkuvad suunatuled

Roolilt juhitav kiirushoidik ja kiiruspiirik

Elektriliste tõstukitega tagaaknad
Kaugjuhitav kesklukustus

Elektriliste tõstukitega esiaknad
Viivitusega kustuv salongi valgustus

Klaasipuhastitel reguleeritava kiirusega katkendlik töörežiim

Mootorajamiga roolivõimendi
Tehase valikvarustus mudelile Comfort
Metallikvärv
Plus-pakett:
> Täisautomaatne kliimaseade
> Automaatne udu kõrvaldussüsteem esiklaasi puhastamiseks
> Automaatlülitusega esituled
> Elektriliselt kokkuklapitavad automaatfunktsiooniga küljepeeglid
> Esiistmete vahel panipaigaga käetugi
> Automaatselt tumenev tahavaatepeegel
> Vihmasensor
> Reguleeritava kõrgusega turvavöö õlarihma kinnituspunkt

Tehnilised andmed olid õiged nende avaldamise hetkel. Tehnilised andmed, standard- ja valikvarustus võivad muutuda ilma eelneva etteteatamiseta.
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Hyundai i20 Active
Style | mudeli Comfort varustusele lisaks või asemel
6.5J X 17" valuveljed ja 205/45R17 rehvid

Kõlarid tagaustes

Elektriliselt kokkuklapitavad automaatfunktsiooniga küljepeeglid

Supervision Cluster-näidikuplokk

Kroomliistuga ümbritsetud esivõre
Eesmised parkimisandurid

Automaatne udu kõrvaldussüsteem esiklaasi puhastamiseks

LED-tagatuled

Täisautomaatne kliimaseade
Vihmasensor

Automaatlülitusega esituled

Tumendatud klaasid
Esiistmete vahel panipaigaga käetugi
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel

Reguleeritava kõrgusega turvavöö õlarihma kinnituspunkt
Nutitelefoni dokkimissüsteemi valmidus

Tehase valikvarustus mudelile Style
Metallikvärv
Luxury-pakett:
> Kroomitud välised ukselingid
> Tahavaatekaamera
> Targa võtmepuldi ja käivituslülitiga võtmevaba sisenemis- ja käivitussüsteem

Tehnilised andmed olid õiged nende avaldamise hetkel. Tehnilised andmed, standard- ja valikvarustus võivad muutuda ilma eelneva etteteatamiseta.
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