Hyundai i20 Active

MODEL

Trang bị An toàn

Kích thước chung

i20 Active

Túi khí

6

Phanh đĩa 4 bánh

●

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

●

Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD

●

Khóa cửa tự động theo tốc độ

●

Cảm biến lùi

●

Dung tích xi lanh (cc)

1.368

Camera lùi

●

Nhiên liệu

Xăng

Hệ thống chống trộm- Immobilizer

●

Công suất động cơ (ps/rpm)

100/6.000

Mô men xoắn (kgm/rpm)

13.6/3.500

Trang bị Ngoại thất
Đèn pha Projector

●

Đèn viền LED

●

Đèn chiếu sáng hỗ trợ theo góc lái

●

Đèn sương mù

●

Vành đúc

16"

Kích thước tổng thể (DxRxC)

BẢNG MÀU XE

3.995 x 1.760 x 1.555

Chiều dài cơ sở (mm)

2,570

Khoảng sáng gầm xe (mm)

190

Động cơ/hộp số

Kappa 1.4L MPI

Hộp số

4 AT

Truyền động

2WD

Trắng (PSW)

Tận hưởng cuộc sống năng động
Bạc (RYS)

Hệ thống phanh - treo - lái
Phanh trước/sau

Đĩa/ Đĩa

Gương chiếu hậu chỉnh điện

●

Hệ thống treo trước

Macpherson

Gương chiếu hậu gập điện + có sấy

●

Xi nhan trên gương chiếu hậu

●

Hệ thống treo sau

Thanh xoắn

Giá để đồ trên nóc

●

Gạt mưa kính sau

●

KÍCH THƯỚC

Đơn vị : mm

Nâu (P4N)

Taplo siêu sáng

●

Vô-lăng, cần số bọc da

●

Vô-lăng điều chỉnh 4 hướng

●

Ghế nỉ cao cấp

●

Tựa tay ghế trước tích hợp hộc để đồ

●

Hộc để kính + đèn trần

●

Ghế sau gập 6:4

●

Lưới khoang hành lý

●

1,555

Trang bị Nội thất

2,570
1,760

3,995

Trang bị Tiện nghi
Smartkey + Start stop

●

Đèn pha tự động

●

Cửa sổ tự động bên lái

●

Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động

●

Điều khiển âm thanh trên vô lăng

●

Thoại rảnh tay Bluetooth

●

CD + Radio + Mp3 + Aux + USB

●

Số loa

8

Cổng cắm điện

●

Điều hòa tự động

●

Đèn trước hỗ trợ ra-vào xe

●

- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.
- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue
-&1*7<&37+<81'$,7+1+&1*9,ȶ71$0
Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước
1K¢SK¤QSKɁL OȟSU£SFK¯QKWKəF[H+\XQGDLWȑL9LȷW1DP
-7UɕVɏFK¯QK7´DQK¢7K¢QK&¶QJÒŲκQJÒΰQJ%¶QJ4XΊQ&΄X*L\+¢1ζL
Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.
9ÅQSK´QJ7S+&07´DQK¢9LQFRP&HQWHU/¬7K£QK7¶Q47S+&0
-1K¢P£\.KX&¶QJQJKLΤS*L£Q.KΆX*LD9LQ1LQK%®QK
Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.
ÒLȷQWKRȑL    )D[  
:HEVLWHZZZK\XQGDLWKDQKFRQJYQ

Đỏ (X2R)

CHIẾC XE DÀNH CHO

CUỘC SỐNG NĂNG ĐỘNG
Một cuộc sống bình lặng sẽ biến bạn thành con người buồn tẻ. Đừng để mình trở nên nhàm chán bằng cách vượt qua những rào cản hàng ngày,
để trở thành con người năng động và phong cách. Hyundai i20 Active với những tính năng dẫn đầu trong phân khúc cùng ngoại hình ấn tượng
theo cảm hứng thiết kế Điêu khắc dòng chảy 2.0, Hyundai i20 Active là chiếc xe được sinh ra để đồng hành cùng bạn trong mỗi chuyến đi.
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A. Lưới tản nhiệt mạ Crom: Lưới tản nhiệt
mới hình lục giác mạ Crom tạo hình cổng
vòm mang lại một hình ảnh táo bạo cho chiếc
xe.
Cản trước mạnh mẽ : Tấm cản trước cỡ lớn
giúp tăng vẻ cơ bắp cho xe.

D. Đèn chiếu sáng đa chức năng: i20 Active
sở hữu bộ đèn chiếu sáng đa năng với đèn
pha Projector 2 chức năng Pha – Cos. Đèn
Led chiếu sáng ban ngày DRL ( Daytime
Running Light ) cùng đèn chiếu góc giúp
tăng vùng chiếu sáng khi vào cua.

B. Đèn hậu thiết kế độc đáo: Đèn hậu Hitech độc đáo với 3 vòng xoáy đầy tính thẩm
mĩ cũng như tăng độ an toàn cho xe.

E. Giá nóc xe: Giá nóc xe gồm 2 thanh đỡ
màu bạc giúp tăng vẻ thể thao năng động
cho i20 Active.

C. Lazang 16 inch: Lazang hợp kim 16 inch
5 chấu kép được chế tạo với công nghệ
Diamond Cut, tạo nên dáng vẻ trẻ trung, thể
thao và cá tính.

F. Ốp hông và dè thân xe: tấm ốp hông và
dè thân ôm trọn cả từ bánh trước đến bánh
sau tạo nên dáng vẻ mạnh mẽ, nam tính cho
chiếc xe.

KHÔNG GIAN BÊN TRONG CÓ TẤT CẢ

NHỮNG GÌ BẠN CẦN

Bên trong i20 Active là một không gian lái xe năng động với những chức năng hiện đại
sử dụng dễ dàng, được phát triển trên một hệ thống công nghệ cao, giúp bạn có thể
tận hưởng hành trình một cách thỏa mái nhất. Đặc biệt, nội thất xe được tùy chọn ăn
nhập theo màu của ngoại thất : màu đen và màu cam.
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A. Tay lái đa chức năng
Vô lăng xe được tích hợp các tính năng
giúp bạn có thể cài đặt, tùy chỉnh, điều
khiển các chức năng nghe nhạc, điều
chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi,...một
cách nhanh chóng, đơn giản và đảm bảo
an toàn tối đa.

không gian dễ chịu cho bạn.

B. Chìa khóa thông minh và khởi động
nút bấm
Chìa khóa thông minh cùng nút Start/
Stop Engine đem đến sự tiện lợi, bạn có
thể mở cửa hay mở cửa xe chỉ với 1 cái
chạm.

E. Hệ thống giải trí chất lượng cao
Hệ thống giải trí đa phương tiện hỗ trợ
Radio/CD/Mp3/AUX/Bluetooth với 8 loa
chất lượng cao.

C. Điều hòa ION tự động
Hệ thống điều hòa tự động trên i20
Active được trang bị công nghệ lọc ION
giúp khử mùi, diệt khuẩn đem đến một

D. 2 cổng sạc điện 12V
i20 Active được trang bị tới 2 cổng sạc
điện 12V, đảm bảo các thiết bị yêu thích
của bạn luôn được cung cấp đầy đủ
năng lượng.

F. Bảng đồng hồ trung tâm
Bảng đồng hồ được thiết kế thẩm mỹ
kết hợp 2 màu xanh – trắng dịu mắt. Màn
hình hiển thị đa chức năng đảm bảo đem
đến thông tin tiện ích với bạn.

G. Hàng ghế sau có thể gập lại theo tỉ
lệ 60:40
Giúp bạn tăng thêm thể tích để chứa
được nhiều hơn những món đồ yêu
thích.

J. Tựa tay ghế trước tích hợp hộc để
đồ
Mang lại sự thuận tiện cho người lái, gia
tăng diện tích và không gian để đồ dùng
cá nhân.

H. Vô lăng điều chỉnh 4 hướng
Vô lăng trên i20 Active có thể điều chỉnh
hướng lên xuống, tiến lùi để phù hợp với
tư thế ngồi của lái xe, giúp bất cứ ai cũng
có thể cầm lái chiếc xe một cách thỏa
mái nhất.

K. Hộc để kính
Hộc để kính ở vị trí phía trước, dễ dàng
và tiện lợi cho bạn để những chiếc kính
thời trang của mình.

I. Ghế lái điều chỉnh 6 hướng
Hyundai i20 Active được trang bị ghế lái
điều chỉnh 6 hướng, giúp lái xe dễ dàng
có dược tư thế ngồi thỏa mái nhất.

L. Ngăn đựng đồ có chức năng làm mát
Những đồ vật cần giữ ở nhiệt độ thấp và
thức uống mát mẻ trong những ngày hè
oi ả sẽ luôn sẵn sàng trong ngăn làm mát
của i20 Active.

VẬN HÀNH MẠNH MẼ
AN TOÀN TRÊN MỌI CUNG ĐƯỜNG
Hyundai i20 Active được trang bị động cơ mạnh mẽ cùng những công nghệ an toàn tối đa, giúp
bạn an tâm tận hưởng những chuyến hành trình thú vị của mình.
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A. Động cơ Kappa 1.4L
Xe cỡ nhỏ - Sức mạnh lớn: Chiếc xe được trang
bị động cơ mạnh mẽ, đem đến hiệu suất cao.
Hyundai i20 Active được trang bị động cơ Kappa
1.4L mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp cùng
hộp số tự động 4 cấp, cho công suất 100 mã lực
tại 6.000 vòng/phút và Momen xoắn 133 Nm tại
3.500 vòng/phút.
B. Hộp số tự động
Hộp số tự động 4 cấp giúp xe đạt hiệu quả tối ưu
trong vận hành.
C. Camera lùi trên gương
i20 Active được tích hợp camera lùi trên gương
giúp bạn lùi xe một cách an toàn, tránh những
chướng ngại vật trên đường.
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D. Gương gập điện tự động : Hệ thống gương
gập điện tự động khi bạn tắt máy rời khỏi xe và
tự động mở ra khi bạn lại gần mở cửa xe.
E. Hệ thống an toàn 6 túi khí
Với 6 túi khí được trang bị, Hyundai i20 Active là
chiếc xe an toàn nhất trong phân khúc, giúp đảm
bảo an toàn tối đa cho người lái cùng hành khách
trên toàn bộ xe.
F. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Giúp bánh xe không bị khóa cứng khi phanh gấp,
nhất là trên những mặt đường trơn trượt, nhờ đó
tài xế có thể tiếp tục điều khiển được tay lái, đưa
xe vào vị trí an toàn trong tình trạng khẩn cấp.
F

