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Dokonalý, svěží a ušlechtilý.  
Hyundai i40.
Dojem vyvážené elegance zanechává Hyundai i40 už na první pohled a rychle jej 
potvrzuje  i plynulý přechod od charakteristické šestiúhelníkové masky chladiče do 
ladných  linií karoserie. Nová kola z lehké slitiny společně s bi-xenonovými světlomety, 
LED mlhovými  světlomety a výrazně tvarovaným předním nárazníkem zřetelně 
umocňují jeho dynamický charakter. Okouzlující vnější design i40, dodávané ve verzích  
sedan a kombi, je v komfortním a prostorném interiéru doplněn velmi kvalitními 
materiály. 
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Kultivovaný výkon.  
Komfortní všestrannost. 
Vzhled není všechno! Hyundai i40 se může pochlubit také významnými funkčními a technickými 
vylepšeními, včetně nové 7stupňové dvouspojkové převodovky a modernizovaných motorů. 
Elegantní  profil i40 v provedení kombi obsahuje velkorysý zavazadlový prostor s objemem 
553 litrů, který je přístupný širokým výklopným víkem, dodávaným na přání také s funkcí 
bezdotykového  otevírání. Sedan i kombi jsou k dispozici i s panoramatickým střešním oknem 
a osvěžujícím komfortem odvětrávaných předních sedadel.
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Ať se rozhodnete pro sedan, nebo kombi, ve velmi kvalitním interiéru nového 
i40 bude každá Vaše jízda skutečným potěšením. Na snímku je interiér se 
sedadly  čalouněnými hnědou kůží.
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Podmanivá kombinace 
prémiového  designu a techniky.
Ať pohlédnete kamkoli a dotknete se čehokoli, okamžitě budete vnímat kvalitu, která je neoddělitelnou 
součástí také u modelu i40. Ten může být rovněž vybaven nejmodernějšími systémy ze světa high-tech, 
aby Vaše cestování bylo ještě bezpečnější a pohodovější. 

Pro ilustraci uvádíme několik příkladů uživatelsky přívětivých technologií, díky nimž je řízení modelu i40 
opravdovým potěšením.

 

Inteligentní parkovací poloautomatický systém SPAS (Smart Parking 
Assist System). Aktivované senzory rozpoznají vhodné, podélně oriento-
vané parkovací místo a následně systém převezme řízení, aby dokonale 
zaparkoval i40 do vybrané mezery. Řidič ovládá jen pedály plynu a brzdy.

Nový navigační systém s 3D mapami. Nejnovější generace našeho 
satelitního navigačního systému je vybavena 7“ barevným TFT disple-
jem, který poskytuje ještě lepší dotykové ovládání, nový režim pros-
torového zobrazování a přijímač digitálního rozhlasového vysílání DAB.

Ukazatel rychlostních limitů. Nová funkce rozpoznávání dopravních 
značek omezujících rychlost zobrazuje aktuální omezení rychlosti na 
novém TFT displeji s vysokým rozlišením.

Dvouspojková převodovka. Sedmistupňová dvouspojková převodovka 
DCT (Dual-Clutch Transmission) přináší zřetelné výhody v oblastech 
jízdní dynamiky i hospodárnosti.
K dispozici je pro výkonnější verzi vznětového motoru (104 kW).
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Osobitě elegantní. Ve všech  
ohledech praktický.
Dynamické linie i40 v provedení kombi obklopují velkorysý prostor pro cestující a variabilně řešený  
zavazadlový prostor, jeden z největších ve své třídě. Užívejte si veškerých kvalit a komfortu modelu  i40 
díky mnoha možnostem při přepravě libovolných zavazadel podle Vašich potřeb. Praktickou využitelnost 
a dostupnost uvedeného prostoru zvyšují kolejnicový posuvný systém pro zajištění zavazadel 
a bezdotykové  ovládání zadního víka.

Variabilní zavazadlový prostor. Zadní sedadla jsou vybavena opěradly 
dělenými v poměru 60:40 s jednoduchým systémem sklápění. Díky tomu 
lze naložit, při přepravě jednoho nebo dvou cestujících vzadu, více 
zavazadel. Po sklopení všech zadních sedadel se objem zavazadlového 
prostoru zvětší na 1719 litrů.

Zavazadlový prostor má praktický kolejnicový systém pro zajištění 
nákladu, zabraňující pohybu předmětů za jízdy. Nadprůměrně velký 
zavazadlový prostor má objem 553 litrů a jeho obsah lze chránit před 
nežádoucími pohledy roletovým krytem. 

Nastavitelný sklon opěradel zadních sedadel. Funkce dvoustupňově 
nastavitelného sklonu opěradel nabízí cestujícím vzadu špičkovou 
úroveň komfortu na dlouhých cestách.

Bezdotykové ovládání zadního výklopného víka. Inteligentní systém 
ovládání zadního víka i40 kombi rozpozná díky klíči příchod řidiče, 
a pokud se zastaví u zadní části vozu automaticky víko otevře, aby 
byl zajištěn snadný přístup k nevšedně objemnému zavazadlovému 
prostoru.



Tolik možností. Vyberte si.
Každý jsme jiný a každý máme své vlastní preference a priority. Hyundai i40 je k dispozici v rozmanité škále barev karosérie, doplněné třemi barevnými variantami 
interiéru. Všechny možnosti jsme navrhli tak, aby dokonale vyjadřovaly Váš osobní styl, který můžete umocnit výběrem prvků výbav na přání a dalším příslušenstvím. 
Váš nejbližší prodejce Hyundai Vám poskytne pomoc i radu pro Váš výběr. 

Více informací o Hyundai i40 naleznete na www.hyundai.cz. 
 

Creamy White

Crystal White

Sleek Silver

Blue Spirit

Mineral Blue

Chalk Beige

Ocean View

Red Merlot

Tan Brown

Phantom Black

Stone Grey

Titanium Silver
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Provedení interiéru Kola

Rozměry
jednotky: mm

Černé látkové čalounění

Béžové kožené čalounění

Hnědé kožené čalounění

Černé kožené čalounění

1 591

1 
47

0

4 775 1 815

   2 770 1 0809251 591 1 597

1 815
1 597

4 745
   2 770 1 050925

1 
47

0

     16" ocelová kola                   17" kola z lehké slitiny              16" kola z lehké slitiny               18" kola z lehké slitiny
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HYUNDAI i40 sedan 
KAROSÉRIE

Typ karosérie 4dveřová, 5místná

MOTOR 2,0 GDI DOHC D-CVVT 1,7 CRDi VGT

Typ zážehový řadový DOHC,16 V vznětový řadový DOHC,16 V
Zdvihový objem motoru (cm3) 1 999 1 685
Druh paliva / počet válců 95 NAT / 4 Diesel / 4
Kompresní poměr 11,5:1 15,7:1
Maximální výkon (kW / k / ot / min) 121 / 165 / 6 200 85 / 115 / 4 000 104 / 141 / 4 000
Maximální točivý moment (Nm / ot / min) 204 / 4 700 280 / 1 250-2 500 340 / 1 750-2 500
Příprava směsi přímé vícebodové vstřikování paliva  Common Rail
Objem palivové nádrže (l) 70
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ převodovky / počet převodových stupňů manuální / 6 automatická / 6 manuální / 6 manuální / 6 DCT1) / 7

DYNAMIKA

Maximální rychlost (km / h) 212 208 192 203 203
Zrychlení z 0 na 100 km / h (s) 9,8 10,6 12,4 10,3 10,8

SPOTŘEBA PALIVA / EMISE CO2 (l / 100 km) / (g / km) 2)

Cyklus - městský (ISG) 9,4/218 10,2/237 5,4/141 (4,9/128) 5,3/140 (4,8/126) 5,7/150 (5,4/140)
 - mimoměstský (ISG) 5,8/134 5,8/136 4,1/106 (3,8/100) 4,2/108 (4,1/107) 4,5/117 (4,5/117)
 - kombinovaný (ISG) 7,1/165 7,4/173 4,6/119 (4,2/110) 4,6/120 (4,3/114) 4,9/129 (4,8/125)

HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg) 1 524-1 655 1 543-1 674 1 572-1 709 1 582-1 719 1 599-1 736
Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 2 020 2 040 2 090 2 090 2 100
Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1 500 1 500 1 500 1 800 1 500
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 700 700 700 700 700
Nosnost střechy (kg) 100

ROZMĚRY

Celková délka / šířka / výška / rozvor (mm) 4 745 / 1 815 / 1 470 / 2 770
Rozchod vpředu (mm) 1 591
Rozchod vzadu (mm) 1 597
Poloměr otáčení (m) 5,47
Minimální světlá výška (mm) 140
Obj. zavazadlového prostoru (l) /VDA/ 525

PODVOZEK

Přední / zadní náprava // přední / zadní brzdy typ McPherson se stabilizátorem / víceprvková //kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové

1) Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu        
2)   Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země.  

Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1 268/EHS v aktuálním znění).  
Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Technické údaje

Záruka 5 let bez omezení km.
Záruka 12 let na prorezivění karosérie.
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HYUNDAI i40 kombi
KAROSÉRIE

Typ karosérie 5dveřová s prodlouženou zádí (kombi), 5místná

MOTOR 2,0 GDI DOHC D-CVVT 1,7 CRDi VGT

Typ zážehový řadový DOHC,16 V vznětový řadový DOHC,16 V
Zdvihový objem motoru (cm3) 1 999 1 685
Druh paliva / počet válců 95 NAT / 4 Diesel / 4
Kompresní poměr 11,5:1 15,7:1
Maximální výkon (kW / k / ot / min) 121 / 165 / 6 200 85 / 115 / 4 000 104 / 141 / 4 000
Maximální točivý moment (Nm / ot / min) 204 / 4 700 280 / 1 250-2 500 340 / 1 750-2 500
Příprava směsi přímé vícebodové vstřikování paliva  Common Rail
Objem palivové nádrže (l) 70
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ převodovky / počet převodových stupňů manuální / 6 automatická / 6 manuální / 6 manuální / 6 DCT1) / 7

DYNAMIKA

Maximální rychlost (km / h) 210 205 190 200 200
Zrychlení z 0 na 100 km / h (s) 9,9 10,8 12,6 10,5 11,0

SPOTŘEBA PALIVA / EMISE CO2 (l / 100 km) / (g / km) 2)

Cyklus - městský (ISG) 9,4/218 10,2/237 5,4/141 (4,9/128) 5,3/140 (4,8/126) 5,7/150 (5,4/140)
 - mimoměstský (ISG) 5,8/134 5,8/136 4,1/106 (3,8/100) 4,2/108 (4,1/107) 4,5/117 (4,5/117)
 - kombinovaný (ISG) 7,1/165 7,4/173 4,6/119 (4,2/110) 4,6/120 (4,3/114) 4,9/129 (4,8/125)

HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg) 1 541-1 688 1 558-1 705 1 589-1 742 1 599-1 752 1 614-1 767
Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 2 060 2 080 2 130 2 130 2 150
Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1 500 1 500 1 500 1 800 1 500
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 700 700 700 700 700
Nosnost střechy (kg) 100

ROZMĚRY

Celková délka / šířka / výška / rozvor (mm) 4 775 / 1 815 / 1 470 / 2 770
Rozchod vpředu (mm) 1 591
Rozchod vzadu (mm) 1 597
Poloměr otáčení (m) 5,47
Minimální světlá výška (mm) 140
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla /VDA/ 553 / 1 719

PODVOZEK

Přední / zadní náprava // přední / zadní brzdy typ McPherson se stabilizátorem / víceprvková //kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové

1) Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu        
2)   Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země.  

Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1 268/EHS v aktuálním znění).  
Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Technické údaje

Záruka 5 let bez omezení km.
Záruka 12 let na prorezivění karosérie.



HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

skladové číslo: H07ND156-04

●  Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.
●  Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie a čalounění interiéru konzultujte prosím  

s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
● Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
●  Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez
omezení km

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil 
reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. Hyundai Motor Company 
zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází 
k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této 
souvislosti jsme uvedli i nový značkový slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat 
sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.




