
Sidst revideret: 24/10/22 - Version-nr.: 1
Alle priser er ekskl. evt. metallak. 
Hyundai Danmark forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i 
registreringsafgiften. 5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der er solgt af en autori-
seret Hyundai-forhandler til en slutkunde. Følgende elementer er ikke dækket af 5 års garanti: Dæk, fælge, 12 
volts-batteri og originalt tilbehør. Disse er dækket af gældende købelov. Radio/navigation har 3 års garanti. Læs 
mere i garantihæftet. 

*Forbrugstal er beregnet ud fra WLTP-metoden. 

**CO2-tallet kan variere afhængigt af bilens produktionsmåned. De viste CO2-tal er de nyeste. 

***Den viste pris er beregnet ud fra nuværende afgifter for 2022 og kræver indregistrering senest 31/12 2022.

AMT = Automatiseret manuel gearkasse. 

Hyundai i10 - 5-dørs

Modelprogram. Vejledende udsalgspriser. Gælder kun lagerbiler og biler på vej hjem.

Inkl. automatisk nødbremse, eCall, fjernlysassistent, vognbaneassistent m.m. 

Motor Variant Gear Km/l* CO2** Euro NCAP Energikl. CO2 -afgift 
(årligt)

Pris inkl. 
lev. omk.***

1.0 MPi - 67 hk Pure 4-pers. 5-trins 20,8 109 *** A++ 1.040,- 122.995,-

1.0 MPi - 67 hk Essential 4-pers. 5-trins 20,8 110 *** A++ 1.040,- 132.995,-

1.0 MPi - 67 hk Advanced 4-pers. 5-trins 20,8 110 *** A++ 1.040,- 139.995,-

1.0 MPi - 67 hk AMT Pure 4-pers. 5-trins AMT 19,2 118 *** A+ 1.120,- 137.995,-

1.0 MPi - 67 hk AMT Essential 4-pers. 5-trins AMT 19,2 119 *** A+ 1.120,- 147.995,-

1.0 MPi - 67 hk AMT Advanced 4-pers. 5-trins AMT 19,2 119 *** A+ 1.120,- 154.995,-

1.0 T-GDi - 100 hk N Line 5-pers. 5-trins 18,5 123 *** A+ 1.120,- 179.995,-

Garantier Lak
5 års garanti uden kilometerbegrænsning Standard 0,-

5 års lakgaranti Speciallak 3.495,-

12 års gennemtæringsgaranti uden kilometerbegrænsning Metallak 5.495,-
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Farver 

Interiørfarve

Sort (standard)

Grå (ekstraudstyr/afhængig af variant)

Hvid (ekstraudstyr)

Standard 

Mangrove Green (MG2)

Speciallak

Atlas White (SAW)

Metallak

Aqua Turquoise (U3H)

Phantom Black (X5B)

Dragon Red (WR7)

Intense Blue (YP5)

Aurora Grey (A7G)

Udstyrsvarianter

Pure

· 2 højtalere, for · ECO-pakke (kun til manuelt gear)

· 3.5” supervision cluster · El-ruder, for 

· 6 airbags · Fartpilot

· 14” stålfælge med kapsler · Fjernlysassistent 

· 12-volts udtag, for · Fri bane-assistent 

· ABS + ESC + HAC · ISG-start/stop 

· Autolight · ISOFIX-beslag 

· Aut. nødbremse med fodgængergenkendelse · Skivebremser, for 

· DAB+ radio · Tromblebremser, bag 

· Dæklappekit · Træthedsregistrering

· Dæktrykkontrol · Vognbaneassistent, aktiv 

· eCall

Essential

· Pure-udstyr + · Gearknop i kunstlæder

· El-ruder, for (autofunktion ved fører) · Højdejusterbart førersæde

· 8” touchskærm · Højtalere i bag

· Aircondition · Indfarvede dørhåndtag og sidespejle

· Apple CarPlayTM og Android AutoTM (trådløs)* · Indvendige dørhåndtag i mørk metallak

· Belyst bagagerum · Multifunktionsrat 

· Bluetooth** · Rat i kunstlæder

· El-spejle med varme · Radio med touchbetjening

· Fjernbetjent centrallås · Solskærme med makeup-spejle 

*Apple CarPlayTM og Android AutoTM er registrerede varemærker under hhv. Apple Inc. og Google Inc. 

**Udstyret er kompatibelt med udvalgte telefoner. Funktionaliteten afhænger af telefontypen.

Advanced 

· Pure-udstyr + · Bakkamera

· Essential-udstyr + · Varme i forsæder 

· 1-zonet klimaanlæg · Varme i rat 

· Armlæn ved fører 
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Udstyrsvarianter

N Line 

· 3.5” supervision cluster · Højdejustérbart førersæde

· 6 airbags · Højdejustérbart rat

· 8” touchskærm · Højtalere for og bag

· 12 volts-udtag foran · Indfarvede dørhåndtag

· 16” alufælge · Instrumentbord i 3D-design

· ABS + ESC + HAC · ISOFIX-beslag; 2. sæderække, 2 yderste pladser

· Alu-pedaler · Klimaanlæg, 1-zonet

· Apple CarPlayTM og Android AutoTM (trådløs)* · Kombinationsbaglygter med LED-stribe

· Armlæn (fører) · LED-kørelys (N Line)

· Autolight · LED-positionslys (N Line)

· Aut. nødbremse med fodgængergenkendelse · Læderrat med røde syninger og N-logo

· Bakkamera · Multifunktionsrat

· Bluetooth** · N Line- for- og bagkofanger 

· Bremseskiver bag · N Line-sæder m. ekstra støtte og røde syninger

· DAB+ · Gearknop i alu med N-logo og læderdetaljer

· Dæklappekit · Oplyst bagagerum

· Dæktrykkontrol · Røde detaljer omkring luftdyser

· eCall · Sideblink integreret i sidespejle

· El-ruder foran med autofunktion ved fører · Sidespejle i sort højglans

· El-spejle med varme · Solskærme med makeup-spejle

· Dobbeltudstødning i krom · Sort lofthimmel

· Fartpilot · Træthedsregistrering 

· Fjernbetjent centrallås · Tågeforlygter

· Fjernlysassistent · Varme i forsæder

· Fri bane-assistent · Varme i rat

· Halogenforlygter med statisk kurvelys · Vognbaneassistent, aktiv

*Apple CarPlayTM og Android AutoTM er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. og Google Inc.

**Udstyret er kompatibelt med udvalgte telefoner. Funktionaliteten afhænger af telefontypen.

Farver 

Interiør

Sort med røde detaljer

Farve på tag/spejle (ekstraudstyr)

Sort    

Standard

Mangrove Green (MG2) 

Speciallak

Atlas White (SAW)

Metallak

Phantom Black (X5B)

Dragon Red (WR7)

Intense Blue (YP5)

Aurora Grey (A7G)
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Fabriksmonteret ekstraudstyr

Essential og Advanced

· Designpakke: Halogenforlygter med projektørlinse, bi-funktion for nær- og fjernlys samt statisk kurvelys, LED-kørelys, 
LED-positionslys, frontgrill i sort højglans og mørktonede bagruder 6.495,-

· Teknikpakke: Bluelink og LIVE Services*, navigation og skiltegenkendelse (trådløs Apple CarPlayTM og Android AutoTM) bortfalder)
(Advanced) 14.995,-

· Interiørpakke: Instrumentbord i 3D-design (to forskellige farvekombinationer) 3.995,-

· To-farvet karosse (Phantom Black)** 6.995,-

· Smart Key (nøglefri adgang + start/stop-knap) inkl. dørhåndtag i krom 4.995,-

· Trådløs opladning af mobiltelefon*** 2.995,-

· Tågeforlygter 1.995,-

· Armlæn (kun til fører) 1.495,-

· Baglygter med LED-stribe 3.495,-

· Nødhjul 1.995,-

· El-ruder, bag 2.995,-

· Baksensor (Advanced) 3.495,-

N Line

· Teknikpakke: Bluelink og LIVE Services*, dansk navigation med 10 års gratis kortopdateringer og skiltegenkendelse (trådløs Apple 
CarPlayTM og Android AutoTM)  bortfalder) 14.995,-

· Baksensor 3.495,-

· To-farvet karosse** 6.995,-

· Trådløs opladning af mobiltelefon*** 2.995,-

· Mørktonede bagruder (privacy glass) 1.995,-

· Nødhjul 1.995,-

· El-ruder i bag 2.995,-

*Bluelink inkl. 5 års gratis abonnement (værdi 3.000 kr.). Abonnementspris udgør pt. 600 kr. årligt/50 kr. pr. måned og vil blive opkrævet efter endt gratisperiode ved fortsat brug 
heraf. Der vil ikke ske automatisk forlængelse af Bluelink efter endt gratisperiode. Priserne er gældende til 31.12.2022.

**Vær opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt er forlænget leveringstid ved køb af to-farvet karosse. 

***Kræver Qi-kompatibel smartphone.

Ovenstående priser er beregnet med 85% afgift. Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. Spørg din forhandler.

Tilbehør 

Eftermonteret. Priser inkl. montering. Se mere på hyundai.dk

· Startpakke: Velourmåtter, gummimåtter, bagagerumsbakke, sikkerhedskit 2.195,-

· Foliepakke: Beskyttelsesfolie til bagkofanger, håndtag og dørfalser. Vælg mellem sort eller transparent. 2.995,-

· Stylingpakke: sideskirt, bagklapsliste, bagkofangerliste, kørelysramme. Vælg mellem farverne Tomato Red, Phantom Black eller
Aqua Turquoise 6.695,-

· Aftageligt anhængertræk inkl. 13-polet stiksæt 11.995,-

· Sporty tagstriber. Vælg mellem farverne Sea Blue, Glossy White eller Matt Black 2.295,-

· Fjernbetjent ekstranøgle* 1.795,-

· LED-oplyst bagagerum og bagklap 2.995,-

· Indstigningslister (sæt med 4 stk.) 1.595,-

· Velourmåtter med N Line-logo 695,-

*Gælder kun ved nyvognssalg.




