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Podmaňte si silnice, 
po nichž jezdíte.

Je toho víc, čím se i40 odlišuje od ostatních vozidel 

na trhu.  

Nabízí kombinaci komfortu, vyspělé techniky a inovací, 

zaručující sportovní výkony i jedinečné zážitky z jízdy. 

Ještě odvážnější maska chladiče s chromovanými prvky 

a elegantnější karoserie zintenzivní Váš pocit jistoty.

Vylepšená poháněcí ústrojí poskytují ještě vyšší 

hospodárnost i celkové výkonové parametry, aby řízení 

bylo pro Vás ryzím potěšením.





Cesta na 
novou úroveň.

Hyundai i40 je dokonalým výrazem Vaší individuality a preferencí, jimiž si razíte svou vlastní cestu.
Elegantní 18" kola z lehké slitiny budou přitahovat obdivné pohledy stejně jako nový nárazník 
s futuristickými aerodynamickými průduchy a zadní LED svítilny.



Modernizovaný Hyundai i40 obklopí Vás i spolucestující skvělým komfortem.
Navigační systém se 7" displejem poskytuje širokou škálu potřebných 
informací, které snadno získáte díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní 
pohodlně v dosahu Vašich prstů.

Další vylepšení 
pro stylová dobrodružství.

Paměť nastavení sedadla řidiče

Navigační systém se 7" displejem

4,2" barevný TFT displej palubního počítače

Multifunkční volant





Interiér modelu i40 se vyznačuje sofistikovanými barevnými kombinacemi decentních, pečlivě 
sladěných odstínů, zatímco místa častého doteku mají jemné povrchové úpravy, které budou 
stimulovat Vaše smysly.
Stejně jako i40 pevně přilne k povrchu vozovky, tak i sedadla nabízená v rozmanitých 
provedeních a s různými funkcemi poskytnou komfortní a pevnou oporu Vašemu tělu.

Hyundai i40 je spojením intuice, 
inovace a inspirace.

Chlazená schránka před sedadlem spolujezdce Elektrická parkovací brzda Ventilační systém předních sedadel





Rovná podlaha po sklopení opěradel zadních sedadel 

Systém sklápění opěradel zadních sedadel (dělená v poměru 60:40)

Zavazadlový prostor verze kombi

Co se týče prostoru, nedělá i40 žádné kompromisy, o čemž svědčí i objemný a všestranně využitelný zavazadlový 
prostor. Páčkou v zavazadlovém prostoru snadno odjistíte opěradla zadních sedadel a jejich sklopením prodloužíte 
zavazadlový prostor. Hyundai i40 je připraven na všechno, ať se chystáte do přírody se svým horským kolem nebo 
na dalekou cestu s velkým množstvím zavazadel.

Velkorysý prostor pro všechny 
Vaše potřeby a přání.





S nízkou spotřebou 
dojedete dál.

Páčky pro manuální řazení (standardní výbava s převodovkou DCT)

7stupňová dvouspojková převodovka DCT 6stupňová manuální převodovka

Dokonale řešený vznětový motor a převodovky modelu Hyundai i40 Vám umožní 
překonávat delší vzdálenosti mezi doplňováním paliva. Sedmistupňová dvouspojková 
převodovka DCT, vysokovýkonný systém spalování se vstřikovacím tlakem 2 200 barů 
nebo integrovaný systém řízení teploty jsou malou ukázkou z mnoha technických 
inovací, které umožňují získávat více energie z každé kapky paliva a zaručují, že budete 
mít při každém sešlápnutí pedálu plynu k dispozici výkon, jenž právě potřebujete.

Vznětový motor 
1,6 CRDi

100  kW / 4 000 min
-1

320 Nm / 2 000 až 2 250 min
-1



Vyspělý systém řízení trakce při průjezdu zatáčkou 

Tato aktivní funkce pro optimalizaci průjezdu zatáčkou využívá schopnosti 
elektronicky řízeného stabilizačního systému a umožňuje modelu i40 
zvýšit jízdní dynamiku v zatáčkách při sportovním stylu jízdy.

Elektronicky řízené zadní tlumiče 

Elektronicky řízené tlumiče zadní nápravy poskytují 
řidiči výběr mezi sportovním a komfortním nastavením 
pomocí stisknutí tlačítka. Nebo jednoduše zvolte 
automatický režim a jen si užívejte jízdu. 
(Pouze pro kombi)





Adaptivní přední světlomety

Při řízení musíte být připraveni na cokoli, aby Vás nepřekvapily nečekané 
překážky a nepříznivé podmínky. Nemějte však obavy, i40 je připravena 
svými bezpečnostními funkcemi odvrátit většinu nebezpečí. 
Uvolněte se a užívejte si bezpečnou jízdu.

Žádná nečekaná překvapení 
nebo překážky.



Autonomní nouzové brzdění (FCA) Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích (LKA)

Inteligentní bezpečnostní systémy posouvají bezpečnost jízdy na historicky nejvyšší úroveň.
Autonomní nouzové brzdění a asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích jsou Vašimi „kopiloty“, kteří stále bdí a jsou 
připraveni odvrátit každé nebezpečí. I ocel, z níž je Hyundai i40 vyroben, poskytuje zvýšenou úroveň bezpečnosti. Důležité 
části skeletu karoserie jsou zhotoveny z ultravysokopevnostní oceli, která zvyšuje tuhost, a tím i bezpečnost. Speciálně 
navržené deformační zóny pohlcují nárazovou energii, aby v případě kolize minimalizovaly riziko poranění. Hyundai i40 je 
skvěle připraven na vše neočekávané, abyste jej mohli řídit s pocitem naprosté jistoty.

Co se týče modelu i40, 
není zde žádný prostor pro pochybnosti.



Automatické přepínání dálkových světel (HBA) Funkce varovných světel při nouzovém brzdění (ESS)  



Přístrojový panel typu Supervision

Prvky výbavy 

Ovládání světel

Bi-xenonové přední světlomety Chromovaná maska chladiče

Tempomat Vyhřívání sedadel Úchyty ISOFIX pro dětskou sedačku Bluetooth handsfree

Konektivita – USB a AUX     Volič jízdních režimů

Ú

LED blikače ve vnějších zrcátkách

Dvouzónová automatická klimatizace



4 745Délka

Výška
1 470

Šířka 1 815 Rozvor 2 770Šířka 1 815 Rozvor 2 770
4 775Délka

Výška
1 470

jednotky: mm

Rozměry

Nabídka barev

Typhoon silver Magnetic force Earthy bronze White cream 

Stormy sea Phantom black 

Magma RedHorizon red Rain forest Wild explorer 

Provedení interiéru

Černé látkové čalounění

Černé kožené čalounění

Béžové kožené čalounění

Kola

17" kola z lehkých slitin 18" kola z lehkých slitin

KAROSÉRIE

Typ 4dveřová, 
5místná

5dveřová s prodlouženou zádí (kombi), 
5místná

MOTOR 1.6 CRDI
Typ vznětový přeplňovaný DOHC, 16 V
Zdvihový objem motoru (cm3) 1 598
Druh paliva diesel
Počet válců 4
Kompresní poměr 15,9:1
Maximální výkon (kW/k/ot./min.) 100 / 136 / 4 000
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.) 320 / 2 000–2 250
Příprava směsi Common Rail
Objem palivové nádrže (l) 70
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ převodovky manuální DCT1) manuální DCT1)

Počet převodových stupňů 6 7 6 7
DYNAMIKA
Maximální rychlost (km/h) 197 196 195 194
Zrýchlení z 0 na 100 km/h (s) 10,8 11,5 11 11,7
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)2)

Cyklus                               - městský 4,9–5,2 4,7–5,2 4,9–5,2 4,7–5,2
                                            - mimoměstský 4,0–4,3 4,0–4,4 4,0–4,3 4,0–4,4
                                            - kombinovaný 4,3–4,6 4,3–4,7 4,3–4,6 4,3–4,7
Emise CO2 (g/km)2)        - městský 130–137 124–136 130–137 124–136
                                            - mimoměstský 105–113 105–115 105–113 105–115

                                               - kombinovaný 114–122 112–123 114–122 112–123
HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) 1 593–1 729 1 609–1 745 1 614–1 765 1 629–1 780
Největší technicky přípustná hmotnost 2 090 2 100 2 130 2 150
Hmotnost brzděného přívěsu 1 800 1 500 1 800 1 500
Hmotnost nebrzděného přívěsu 700
Nosnost střechy 100
ROZMĚRY

Celková délka (mm) 4 745 4 775
Celková šířka (mm) 1 815 1 815
Celková výška (mm) 1 470 1 470
Rozvor (mm) 2 770 2 770
Rozchod vpředu (mm)                              215/50R17 1 579 1 579
Rozchod vzadu (mm)                                215/50 R17 1 585 1 585
Poloměr otáčení (m) 5,47 5,47
Minimální světlá výška (mm) 140 140
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená 
sedadla /VDA/ 525 553 / 1 719

PODVOZEK

Přední náprava typu MacPherson s příčným stabilizátorem
Zadní náprava víceprvková
Přední / zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové

Technické údaje

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 paliva a emisí CO2 byly zjištěny podle testovací 
procedury WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC a splňují předepsaný způsob měření (nařízení EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1347). 
Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.  

 Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 12 let na prorezivění karoserie

i40 kombi i40 sedan



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

Skladové číslo: H07ND198

Razítko prodejce

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 neoddělitel-
nou 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 rea-
lizaci 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.

●  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.




