Nya i10 N Line

i10 N Line. Modell och version.
Motor

Utrustningsnivå

Växellåda

1.0 T-GDi - 100 hk

N Line

Manuell, 5-växlad

Förbrukning*

CO2

Rek. kundpris

Rek. kampanjpris**

5,4 l/100 km

123

169 900 kr

159 900 kr

Garanti

Lack

5 års nybilsgaranti med fri körsträcka

Standard

0 kr

1 års vägassistans

Metalliclack

5 500 kr

5 års lackgaranti

Pärleffekt

6 500 kr

12 års garanti mot genomrostning

*WLTP-standard
**Kampanjen gäller till och med 2021-01-31

Datum: 2020-10-06 - Version-nr.: 1
Alla priser är inklusive moms och exkl metalliclack.
Hyundai Sverige förbehåller sig rätten till ändringar utan förvarning. Med reservation för tryckfel.
5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som är sålda av en auktoriserad Hyundai-handlare till en
slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.

Utrustningsnivå

Färger

N Line

Färg på tak/speglar (extrautrustning)

· 12 V-uttag fram

· Eluppvärmda framstolar

· 16” N Line aluminiumfälgar

· Farthållare

· 1-zons klimatanläggning

· Filhållningsassistans, aktiv (LKA)

· 3,5” supervision instrumentering

· Förarsäte justerbart i höjd

· 4 högtalare

· Halogen m. bi-funktion & statiskt kurvljus

· 6 airbags

· Invändiga dörrhandtag svartlackerade

· 60:40 fällbart baksäte

· ISG Stop&Go-funktion

· 8” pekskärm med Apple CarPlay™ & DAB+

· ISOFIX bak

· ABS+ESC+HAC

· Kombinationsbakljus m. LED-remsa

· Aluminiumpedaler

· LED varselljus, N Line

· Armstöd

· Multifunktionsratt

· Auto Light

· N Line-grill

· Autobroms m. detektering av fordon & fotgängare

· N Line interiörpaket

· Backkamera

· N Line kofångare bak med diffuser

· Bagagebelysning

· N Line ratt med röda sömmar

· Bluetooth m. röstigenkänning (m. Apple CarPlay™)

· N Line växelspak i aluminium & läder

· Centrallås

· Parkeringssensorer bak

· Dimljus

· Ratt justerbar i höjd

· Dubbla avgasrör

· Rattvärme

· Däckreparationskit

· Sidobackspeglar m. integrerade blinkers

· eCall

· Skivbromsar bak

· Elfönsterhissar fram & bak m. autofunktion förare

· Sportsäten fram

· Eljusterbara sidobackspeglar m. värme

· Svart innertak

Svart
Röd
Standard
Polar White (PSW)

Pärleffekt
Phantom Black (X5B)

Bild kommer

Aurora Grey (A7G)

Intense Blue (YP5)

Dragon Red (WR7)

Metalliclack
Sleek Silver (RYS)
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Fabriksmonterad extrautrustning

Färger

N Line

Färg på tak/speglar (extrautrustning)

· Designpaket: Tvåtonslack och tonade rutor bak

7 490 kr

· Teknikpaket: Blue Link®, navigationssystem, DAB+ och skyltigenkänning

11 900 kr

· Trådlös mobilladdare

2 900 kr

· Tonade rutor bak

1 900 kr

Svart
Röd
Standard
Polar White (PSW)
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Phantom Black (X5B)
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