
Hyundai i40



Fascinant, dinamic, 
confortabil. 
Elegant la prima vedere. Dacă privești mai atent, rafinamentul este confirmat de 
designul grilei hexagonale, reprezentativă pentru gama de modele Hyundai. 
Noul i40 a fost conceput având la bază linii fluide. Rezultatul - o apariție expresivă, 
care integrează armonios părțile laterale, frontală și spate. 



Performanță captivantă.
Aspectul nu reprezintă totul. Hyundai i40 dispune de cele mai noi tehnologii menite să asigure confortul și protecția conducătorului 
auto și a pasagerilor.

Sistem inteligent de asistență la parcare (SPAS) 
Înainte de a demara manevrele de parcare, senzorii activi pot identifica spațiul 
disponibil, ghidând apoi autovehiculul în zona respectivă.

Sistem de navigație cu imagini 3D 
Sistemul de navigație prin satelit, de ultimă generație, este dotat cu un ecran 
color TFT de 7 inch, care oferă funcționalități tactile superioare, afișare în modul 
3D și claritate excepțională a radioului digital DAB.

Funcţie de detectare a vitezei limită legale
Monitorizează panourile şi semnele de circulaţie, amintind conducătorului auto 
viteza maximă care trebuie utilizată pentru rulare.

Tehnologie dublu ambreiaj
Transmisia cu dublu ambreiaj (DCT) în şapte trepte oferă beneficii considerabile 
atât din punct de vedere al performanțelor, cât și a eficienței consumului de 
carburant.



Practic, dar elegant.
Designul atletic al modelului nu are impact negativ asupra nivelului de confort. Spațiul interior grandios, cu o capacitate de 
încărcare generoasă, promite tuturor ocupanților cea mai confortabilă călătorie oferită de un model de clasă D.

Spațiu variabil de încărcare. Scaunele din spate pot fi rabatate 60:40.

Capacitatea de depozitare situează noul i40 la nivelul competiției din acest 
segment prin volumul de 553 de litri, disponibil cu bancheta spate ridicată și 
până la 1.719 litri, prin rabatarea acesteia.

Scaune rabatabile spate. Funcția de rabatare în două etape a banchetei oferă 
pasagerilor din spate confort sporit, mai ales în timpul călătoriilor lungi. 

Hayon electric. Prin acționarea unui buton plasat ergonomic, portbagajul poate 
fi deschis și închis cu ușurință, facilitând încărcarea și descărcarea bagajelor.



Argintiu PlatinumAlb Pure

Albastru Mineral Bej Chalk

Albastru Ocean View

Maro Tan

Roșu Merlot Negru Phantom

Gri StoneArgintiu Titanium

Alb Crystal

Tapițerie:

Tapițerie piele - Bej Tapițerie piele - Maro

Tapițerie textilă - Negru Tapițerie piele - Negru

Mai multe opțiuni pentru tine.
Închide ochii și imaginează-ți autovehiculul ideal. Acum ai mai multe opțiuni de personalizare, pentru că noul i40 este disponibil 
într-o gamă diversificată de culori exterioare, completate de versiuni de tapițerie pentru un habitaclu pe placul tău.

Jante oțel 16”       Jante aliaj 17”         Jante aliaj 16”         Jante aliaj 18”

Jante:

Culori caroserie:

Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de realitate, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete cu privire la disponibilitatea culorilor și a 
tapițeriei, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.



Specificații tehnice:
MOTOR Diesel

Tip U2 1.7

Transmisie 6 MT 6 MT ISG 7 DCT

Capacitate cilindrică (cmc) 1.685

Alezaj x Cursă (mm) 77.2 X 90

Raport de compresie 15.7

Putere maximă (CP / rpm) 140 / 4.000

Cuplu maxim (Nm / rpm) 340 / 1.750 ~ 2.500

Volum rezervor (litru) 70

SUSPENSIE

Față McPherson, bară stabilizatoare

Spate Independentă multi-braț

FRÂNE

Diametru pompă frână (mm) Ø23.81 

Față (mm) disc Ø300 (pentru roată de 16”) / disc Ø320 (pentru roată de 17” / 18”); ABS și ESP

Spate (mm) disc Ø284 (pentru roată de 16”) / disc Ø300 (pentru roată de 17” / 18”); ABS și ESP

Amplificator forță sistem frânare (inch) 11” 

DIRECȚIE

General Volan cu 3 spițe, direcție asistată electric

Raport de demultiplicare direcție 14.1

Număr rotații volan (stânga - dreapta) 2.88

Rază de bracare (m) 5.47

Consum și emisii

Consum (litri / 100 km) 
 - urban
 - extraurban
 - mixt 

5.9
4.4
4.9

5.2
4.4
4.7

5.9
4.6
5.1

Emisii CO₂ mixt (g / km) 130 123 134

Normă poluare Euro 6

Este posibil ca unele echipamente ilustrate sau prezentate în acest pliant să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi achiziționate contra cost. 
Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice și echipările fără un anunț prealabil.
Imaginile disponibile în acest material sunt cu titlu de prezentare.
Datele sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.
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Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
Tel.: +40-21-269.25.23 / +40-21-269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania
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