
Actuala generație Hyundai i20, care adoptă cea mai nouă 
interpretare a limbajului de design Fluidic Sculpture 2.0, 

arată foarte bine și atrage numeroase priviri în trafic.

Modularitate bună a portbagajului. Podeaua ascunde 
un compartiment suplimentar pentru depozitare.

ceea ce privește consumul de combustibil și emisi-
ile poluante de CO2, acestea se anunță foarte com-
petitive, 3,8 l/100 km, respectiv 99 g/km. 

La primul test, am optat pentru versiunea ali-
mentată cu benzină, care, cu o medie afișată de 
computerul de bord de 6,3 l/100 km, s-a dovedit 
dovedit destul de eficientă și în practică. Reversul 
medaliei se vede însă la nivelul reprizelor, care 
pot fi considerate doar suficiente, mai ales că și 
cutia de viteze are o etajare ceva mai lungă. Chiar 
dacă nu sunt foarte silențioase, suspensiile setate 
spre confort reușesc să absoarbă bine denivelă-
rile întâlnite, iar direcția asistată destul de mult 
este inspirat setată pentru călătoriile urbane. Pe 
viraje, avem parte însă de un ruliu moderat, iar 
feedbackul ne-ar fi plăcut să fie o idee mai con-
sistent. Oricum, sistemul de stabilitate grijuliu nu 
lasă absolut deloc lucrurile să scape de sub con-
trol. Tot la capitolul siguranță merită menționată 
și noua tehnologie de construcție a caroseriei, 
care presupune integrarea oțelurilor înalt aliate 
în proporție de 46% (comparativ cu 16% pentru 
generația anterioară i20). 

Prețurile noului Hyundai i20 pornesc, în Ro-
mânia, de la 8653 euro fără TVA sau 10.730 cu 
TVA inclusă. În schimbul acestei sume, clienții pri-
mesc încă de la nivelul echipării de bază șase air-
baguri (airbaguri conducător auto, pasager, airba-
guri laterale și cortină), închidere centralizată cu 
telecomandă, computer de bord, aer condiționat 
și radio compatibil mp3. Un alt avantaj important 
îl reprezintă pachetul post-vânzare Triple Care, 
care presupune 5 ani de asistență rutieră și 5 ani 
de verificări periodice ale vehiculului gratuite, pe 
lângă garanția de 5 ani fără limită de kilometri. 
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Hyundai i20 1.25

Preț (euro)  10.730

Concurenți:  Renault Clio, Peugeot 208, Opel Corsa

Putere maximă (CP/rpm) 84/6000

0–100 km/h (s) 13.1

Viteză maximă (km/h) 170

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,1

Emisii CO2 (g/km) 119

Propulsie Benzină, L4, 1248 cmc, cuplu maxim 121 Nm/ 
4000 rpm, cutie manuală cu 5 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Hatchback cu 5 locuri. L x l x h: 4035 x 1734 
x 1747 mm. Ampatament: 2570 mm. Volum portbagaj: 
326–1042 l. Masă la gol: 1040 kg

Date teHnice

Noua generație i20 reprezintă 
un mare pas înainte pentru 
constructorul Hyundai. Nivelul 
calității a crescut simțitor, oferta 
dotărilor de siguranță și confort 
este în acord cu timpurile 
actuale, iar prețurile au rămas în 
continuare atractive. Garanția de  
5 ani reprezintă un alt atu.

c oncluzie

Spațiu suficient pe banchetă, cu acces bun. Motorul nu 
are un răspuns fulminant, dar este economic.
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