


YENİ FİKİRLERİN GÜCÜ.

Hyundai i40, göz alıcı dizaynı, performansı ve sizin için tasarlanmış tüm 
özellikleriyle nefesinizi kesmeye geldi. Dengeli tasarımı ferah bir iç hacimle 
birleşirken, kalkıştaki çevikliği, ekonomik ve çevre dostu motoru, 5 yıldızlı 
güvenlik donanımları i40’ı rakiplerinden ayırıyor.
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Hyundai i40’ın içindeyken size çevrilecek olan 
kıskanç bakışlara şimdiden alışın. Çünkü o, konforlu 
sürüşüyle size keyif verirken, göz alıcı tasarımı da 
size fark edilmenin ayrıcalığını yaşatacak.

Hep First-Class’ta 
yolculuk yapmak gİbİ...
Hyundai i40 size birinci sınıf bir yolculuk yaşatmak 
için tasarlandı. Kusursuz mühendislik eseri olan 
şasi dengeli bir sürüş sunarken, kabin içi de özel 
ses yalıtımıyla her zaman konforlu ve sessiz. i40’ın 
birbiriyle uyum içindeki direksiyon ve süspansiyon 
sistemleri sayesinde, benzersiz bir sürüş 
deneyimine sahip olacaksınız. Bunu yaparken i40’ın 
üstün yol tutuş özellikleri sayesinde kendinizi hep 
güvende hissedeceksiniz.
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Hep bİr adım önde olmak 
İsteyenlere...
Sade, modern ve prestijli i40, üzerinizde bıraktığı mükemmel 
izlenimin ne kadar gerçek olduğunu ilk yolculuğunuzda size 
ispat edecek. Geniş iç kabini, birinci sınıf işçilikle tasarlanan 
donanımları, yeni nesil motor ve şanzıman teknolojisi ile i40 
beklentilerinizin çok ötesini sunuyor. Amerika ve Avrupa’daki 
güvenlik ve sağlamlık testlerinden aldığı maksimum puanlarla 
i40, bir otomobilde olması gereken tüm mükemmel özellikleri bir 
araya topluyor.
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bazı yollar keşke Hİç bİtmese...
Onunla yolculuklar, ömür boyu unutamayacağınız anılara dönüşecek. Güvenli, rahat ve keyifli bir 
sürüşe sahip i40 ile, kilometreleri nasıl kat ettiğinizi anlamayacaksınız. i40’ın konforu ve güçlü 
motoru size rahat bir sürüş sağlarken, tüm iç ve dış özellikleriyle sadece sizi değil, içindeki tüm 
yolcuları da rahat ettirecek. 
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5 yıldızlı kokpİt.
i40’ın konforlu kokpiti, dizaynı ile göz dolduruyor. Kokpitin 
üzerindeki her detay, estetik ve ergonomik yapısıyla 
ayrıcalıklı bir sürüş sağlamak için tasarlandı ve mükemmel 
bir biçimde en uygun yerlere yerleştirildi.
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bulutlara yaklaşın. 
Bulutlara yakın olmanın getirdiği özgürlük hissi, 
i40’taki sunroof’un en keyifli özelliklerinden biri... 
Panoramik cam tavan sayesinde etrafınızdaki her şey 
size daha yakın ve kabin artık daha aydınlık. Kabin 
içine giren havanın sizi rahatsız etmemesi için rüzgar 
önleyiciyle birlikte sunulan sunroof’u, isterseniz 
tek bir düğmeyle kapatabilir ve onu görsel açıdan 
gizleyebilirsiniz.
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ÜstÜn bİr zekÂnın ÜrÜnÜ...
i40, tasarımının yanında özellikleriyle de baş döndürücü... Her koşulda rahatınızı
düşünen i40, ısıtmalı ve havalandırmalı koltukları ve ısıtmalı direksiyonu ile yaz kış her türlü hava 
şartında konforlu bir yolculuk yapmanızı sağlıyor. Sizi tanıyan hafızalı sürücü koltuğu ile size 
uygun ayarları aklında tutarken, Bluetooth destekli ses tanıma sistemi ile telefonunuza kablosuz 
bağlanma imkânı sunuyor.

a

b

A. Havalandırmalı Koltuklar 
Sürücü ve ön yolcu havalandırmalı koltuk 
seçeneklerini tercih edin, koltukta otururken 
serin ve kuru hissetmeye devam edin. Koltuk 
altında bulunan fanlar, deri koltuklardaki minik 
perforajlara doğru hafifçe soğuk bir hava 
üfler ve serin kalmanızı sağlar. 1.7 Executive 
donanım paketi ile birlikte sunulur.

B. Direksiyon Simidi Üzerinde 
Kontrol Düğmeleri 
Daha rahat ve güvenli bir yolculuk için 
direksiyon simidinin üzerinde bulunan 
düğmeleri kullanarak, iki elinizi de 
direksiyondan ayırmadan ses sitemini kontrol 
edebilirsiniz.

Ses Sistemi
RDS özelliğine sahip ses sistemi, 6 hoparlör ile zengin bir ses dağılımı 
sağlar. 6 CD çalabilme ve subwoofer özellikli dış hoparlör ile bu ses 
sistemi zenginleştirilebilmektedir. 
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yenİ bİr boyuta açılan, konforlu 
bİr İç dÜnya.
i40’ın tüm çarpıcı detayları, içine ilk adımınızı attığınız andan itibaren 
sizi saracak. Rakiplerine kıyasla daha geniş iç hacmi, standartların 
üzerinde kaliteye sahip konsol kaplaması, sofistike tasarımı ve 
renk seçenekleriyle ince bir zevkin ürünü... i40, iç düğmelerin 
kaplamasından en ufak detaylara kadar sınıfında lüks kavramını 
yeniden belirliyor.

a

C

b
A. Elektrikli Park Freni
Pratik ve küçük elektronik park freni ile kabin 
içinde size daha çok alan kalıyor. 

B. Hafıza ve Kontrol Fonksiyonları
Hafızalı sürücü koltuğu, sürücüye ait olan 
en uygun koltuk ayarlarını hafızasında tutar. 
Ön ve arka koltuk ısıtmaları da isteğe bağlı 
donanımlardandır. 

C. Saklama Gözü 
Pratik saklama gözü ufak tefek eşyalarınızı 
saklamanız için ideal. Üzerindeki kayan kapak 
ise estetik bir görüntü sağlar.

Sürücü Koltuğu
10 farklı yöne ayarlanabilen, elektrikli sürücü koltuğu, ergonomik bel 
desteği, 1.7 Executive donanım paketiyle sunulan ısıtma ve havalandırma 
özelliği ile konfor ve güvenlik sağlıyor.

o Her zaman şık.
Çeşitlilik sunan renk kombinasyonlarıyla i40’ın içini ve dışını karakterinizle bütünleştirin. Renk seçenekleri, deri veya 
kumaş döşeme opsiyonu, iç ve dış tasarımın uyumuyla i40, teknolojiye güzellik katan bir otomobil.

Siyah-Bej iç tasarım Siyah iç tasarım

yollardakı tÜm kıvrımlar 
ondan sorulur. 
i40 ile kasislerde ve virajlarda sürüş keyfiniz hiç 
azalmıyor. Yoldaki tüm detayları otomobile aktaran akıllı 
şasisi sayesinde, zor koşulların üzerinden rahatlıkla 
gelebilen i40, tüm yol koşullarında size etkili bir yol tutuşu 
sağlıyor.
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yakınlarda benzİn İstasyonu yok mu? 

dert etmeyİn.
i40’ın sahip olduğu yeni nesil motor ve şanzıman teknolojisi, depoyu her doldurduğunuzda 
daha uzun bir mesafe kat etmenizi sağlar. 6 ileri şanzıman, değişken supap zamanlamalı motor 
teknolojisi her damla yakıttan en üstün performansı alabilmeniz için tasarlandı. 

A. 6 İleri Düz Vites
Diğer vites seçeneklerine göre devir aralıklarını daha iyi kullanan 6 ileri 
vites, size daha ekonomik, sessiz ve yumuşak bir sürüş sunar.

B. 6 İleri Otomatik Vites
6 ileri otomatik vites, özellikle 5 ileri vites sistemlerine göre daha iyi 
hızlanma performansı ve sürüş konforu sağlarken, yakıt tüketimini 
düşürür.

C. Direksiyon Üzerinde Vites Tuşları
Hızlı vites değişimlerini kolayca yapabilmenizi sağlayan, direksiyon 
üzerine yerleştirilmiş vites tuşları, performansı yüksek bir sürüş sunar.
(1.7 CRDi Executive) 

D. Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Düğmesi 
Bu düğme sayesinde, i40’ın motorunu anahtar kullanmadan, tek bir 
dokunuşla çalıştırabilir ve durdurabilirsiniz.

a b

C d
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Tek Dokunuşla Üçlü Sinyal
Direksiyonun uzun bir tur yapmasıyla 
kendiliğinden kapanan mekanik sinyal 
sistemine ek olarak, tek dokunuşla devreye 
giren sinyal sistemi de şerit değişiklikleri için 
özel olarak tasarlanmıştır. Hafif bir dokunuşla 
devreye giren sinyal, 3 kez yanıp söner ve 
daha sonra sistem tarafından kendiliğinden 
durdurulur.

a

b

d

C

A. 9 Hava Yastığı Koruması
i40, sahip olduğu perde hava yastıkları, yan hava yastıkları ve sürücü 
diz hava yastığı ile olası her durumda ciddi yaralanma riskini azaltır. 

B. Diz Hava Yastığı
Aracın direksiyon simidinin altında yer alan diz hava yastıkları, aracın 
ön tarafında meydana gelen ciddi kazalarda sürücünün bacak ve diz 
bölgesini korur ve yaralanma riskini azaltır.

C. Yokuş Kalkış Destek Sistemi
Konforlu bir sürüş sağlayan yokuş asistanı, bir yokuş üzerinde 
durakladığınızda, ayağınızı frenden çekseniz bile kısa bir süre aracın 
geriye doğru kaymasını engeller.

D. Elektronik Denge Kontrol Programı (ESP) 
ESP, aracın dengesini ve tekerlek çekişini kontrol eder. Herhangi bir 
kayma veya savrulma anında otomatik olarak devreye girerek, her bir 
tekerleğe farklı fren dağılımı uygular ve araç kontrolünü sağlar.

APA ( Akıllı Park Asistanı)
i40 kendi kendini park edebilir. Otomobili geri 
vitese aldığınızda, sensörler ve otomobilin 
içine yüklenmiş olan yazılım, direksiyon simidi 
tarafından yönlendirilen elektrik motorunu 
devralır. Fren, gaz pedalı ve vites sürücünün 
kontrolünde kalır.
(1.7 Executive’de mevcuttur.)

gÜvenlİĞİnİzden şÜpHenİz olmasın.
Yollardaki en güvenli otomobillerden biri olan i40’ın güvenlik testlerindeki başarısı, sınıfındaki 
pek çok otomobilin önünde... Hyundai, otomobillerindeki güvenlik standartlarını en üst düzeye 
çıkarabilmek için, kendi üretimi olan, en yüksek kalite metalleri otomobillerin gövdelerinde 
kullanıyor. Bu sayede sadece güçlü değil, aynı zamanda yakıt ekonomisi sağlayabilecek şekilde 
hafif olabilmeleri de mümkün oluyor.

Ultra Yüksek Mukavemetli Çelik
Özel bir çelik alaşım olan ultra yüksek 
mukavemetli çelik, otomobilin gövdesinde 
ekstra dayanıklılığın gerekebileceği bazı kritik 
noktalara yerleştirilmiştir. Bu da çarpışma 
anında araca daha yüksek direnç kazandırır.

Fren Destek Sistemi
Gelişmiş elektronik sistemi sayesinde, yol koşulları hakkında anlık 
hesaplama yapma yeteneğine sahip olan fren destek sistemi, aracın 
ağırlık miktarını hesaplayıp frene uygulanan basıncı ayarlayarak, 
aracın daha kısa mesafede durmasını sağlar.

Sıcak Pres Metodu
Yüksek kaliteli, ultra dayanıklı çelik, otomobilin 
hayati noktalarında kullanılmıştır. 900° C’de 
ısıtılıp preslenen çelik, sürücüyü ve yolcuları, 
herhangi bir çarpma anında daha fazla korur.

Çoklu Konik Yapı ve Ekstra Destekli Kaput Yapısı
Ön kaputta kullanılan konik biçimindeki çelik, darbe anında 
ortaya çıkan gücü absorbe ederek yaya-araç kazalarındaki 
ciddi yaralanmaların azalmasını sağlar.

Araç Stabilite Yönetim Programı (VSM)
VSM, ıslak/kuru zeminde yapılan ani fren 
veya hızlanma nedeniyle oluşabilecek kontrol 
kaybını, Elektronik Stabilite Programı (ESP) ile 
Elektrik Destekli Direksiyon Sistemi’nin (MDSP) 
entegre çalışmasına olanak sağlayarak önler. 
Yolcu güvenliğini daha üst seviyeye çıkarır. 
VSM, sürücüden herhangi bir destek veya 
uyarı almadan, otomatik olarak 
devreye girer.
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Her detayı İle gÜzel.
Tüm bakışları üzerine çeken duruşu, görenleri hayran bırakan ve kıskandıran detaylarıyla Hyundai i40, gerçek tutkuyla tasarlanan bir otomobil.

LED Gündüz Sürüş Farları
i40’ın görünürlüğünü ve güvenliğini artıran bu 
farlar, gündüz şartlarında karşıdan gelen araçların 
sizi çok daha rahat fark etmesini sağlar. Standart 
olarak sunulur.

Xenon Farlar
i40’ta bulunan artırılmış yoğunluklu Xenon farlar, yüksek teknoloji ürünü bir aydınlatma 
sistemidir. Xenon farlar konvansiyonel lambalara göre daha geniş, uzun ve parlak görüş 
alanı sağlar. Yüksek parlaklığa sahip olmasına rağmen, karşıdan gelen sürücülerin dikkatini 
dağıtmayacak yoğunluktadır. Ayrıca ışık sıcaklığı gün ışığına çok yakın olduğu için tüm 
renkleri olduğu gibi görürsünüz. (1.7 Executive)

Sis Lambaları
Standart olarak sunulan sis lambaları, 
sisli hava koşullarında sürücüye 
maksimum görüş alanı sağladığı için daha 
güvenli bir yolculuk sunar.

Altıgen Radyatör Izgarası
Hyundai’nin akıcı tasarım anlayışıyla tasarlanan ön ızgarası, i40’ın güçlü, otoriter ve 
sofistike imajını ilk bakışta hissettiriyor.

LED Tipi Arka Sinyal Lambaları 
Aracın arkasını saran tasarımıyla LED sinyal lambalarının araca kattığı maksimum parlaklık, 
gelişmiş güvenlik sağlar. Konvansiyonel sinyal lambalarına göre daha erken yanan LED tipi 
sinyal lambaları sayesinde, arkadan gelen araç sizi daha çabuk fark eder.

Wagon

Stop Lambası
Arka camın üst noktasına yerleştirilen 
LED stop lambası, maksimum görünürlük 
ve güvenlik sağlar.

Yan Aynalar
Aerodinamik gövdesiyle rüzgar 
gürültüsünü azaltan yan aynalar, 
otomatik katlanma özelliğine sahiptir.
Üzerinde bulunan sinyal lambaları ise, 
sürüş güvenliğini arttırır. 

Buz Çözücülü Ön Camlar
Ön camın altına yerleştirilmiş olan bu 
antifriz sistemi, oluşan buzları eriterek 
silecek lastiklerinin çözülmesini sağlar.

17” Alaşımlı Jantlar
İnce ve şık tasarımıyla 10 kollu, 
17” alaşımlı jantlar, 215/50 R17 lastiklerle 
bir arada sunulur.
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Işık Kontrolleri
Direksiyon simidinin hemen yanında 
bulunan ışık kontrolleri, dikkatinizi 
dağıtmayan tasarımı, kolay kullanımı ve 
ergonomisi sayesinde ışık ayarlarını 
kolayca yapmanıza olanak tanır.

Geri Görüş Kamerası Ekranı
i40’ı geri vitese aldığınızda, dikiz 
aynasında, otomobilin arkasındaki her 
şeyi renkli olarak gösteren bir ekran 
belirir. Ayrıca objeye olan mesafenize 
göre sıklığı değişen bir uyarı sinyali de 
duyarsınız.

Bagaj Hacmi
i40, 503 litrelik hacmiyle sınıfındaki en 
geniş bagaja sahip otomobillerden.

Otomatik Klima
i40’ta standart olarak sunulan çift 
bölgeli otomatik klima ile öndeki yolcu ve 
sürücü kendi klima ayarlarını otomobilin 
arkasından bağımsız olarak yapabilir. 

Isıtmalı Koltuklar
i40’ın Executive donanım paketinde 
sunulan, üç aşamalı ısıtma özelliği olan 
ön koltuk minderleri, arkalıkları ve 
ısıtmalı arka koltuk minderleri konforlu 
bir yolculuk sağlar.

Arka Koltuk Kolçağı ve Bardak 
Tutucuları
i40’ta tüm yolcularınızın konforu 
düşünüldü. Otomobilin arka koltuklardaki 
yolcular için yerleştirilen katlanabilir 
kolçak ve bardak tutacakları, tüm i40 
donanım paketlerinde standart olarak 
sunulur.

ISOFIX
ISOFIX, çocuk koltuklarının araca güvenli 
bir biçimde sabitlenmesini sağlayan 
güvenlik donanımıdır.

Ses Tanıma Fonksiyonlu Bluetooth 
Bağlantısı
i40’ın sahip olduğu Bluetooth bağlantısı ile 
ellerinizi direksiyondan hiç ayırmadan telefon 
görüşmelerinizi başlatabilir ve 
sonlandırabilirsiniz.

Isıtmalı Direksiyon Simidi
Deri, ısıtmalı direksiyon simidi soğuk günlerde sürücüye 
daha konforlu bir sürüş sağlar. (1.7 Executive)

Hız Sabitleyici
Uzun yolculuklarda, sürücülere sürüş 
konforu sunan hız sabitleyicisini direksiyon 
üzerinden rahatça kontrol edebilirsiniz. 
Ayrıca fren pedalına yapacağınız ufak bir 
dokunuşla sistemi devre dışı bırakabilirsiniz.

Süpervizyon Gösterge Paneli ve Yol Bilgisayarı
Göz yormayan, şık tasarımıyla i40’ın gösterge paneli, üzerinde bulunan TFT LCD 
ekranından sürücüye, yolculuk ile ilgili pek çok bilgiyi gösterir. Yakıt miktarını, sahip olunan 
yakıtla ne kadar yol gidilebileceğini, ortalama yakıt tüketimini, park asistan sistemini 
gösterge paneli üzerinden takip edebilirsiniz. 

göz alıcı İç kabİn.
i40 gibi üstün bir otomobili, daha üstün bir hale nasıl getirebilirsiniz? Tabii ki teknolojik açıdan zengin özellikler ekleyerek. İşte bu özellikler, evden işe işten 
eve yaptığınız rutin yolculukları bile dört gözle beklemenizi sağlar. Direksiyon başına her geçtiğinizde rahat bir yolculuk yapmanızı sağlayan tüm bu teknolojik 
özellikler, en sıradan yolculuğu bile keyifli bir hale dönüştürür.
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gÜvenlİk donanımı

abs + ebd (elektronİk kontrollÜ fren gÜç daĞılımı) sİstemİ

tcs (savrulma ve patİnaJ önleme sİstemİ)

Hba (fren destek sİstemİ)

esp (elektronİk denge kontrol programı)

vsm (araç stabİlİte yönetİm programı)

Hac (yokuş kalkış destek sİstemİ)

aktİf gergİlİ ve yÜkseklİk ayarlı ön emnİyet kemerlerİ 

boyun yaralanmalarını önleyen aktİf ön koltuk başlıkları

çocuk emnİyet kİlİdİ

darbe anında katlanan dİreksİyon mİlİ

darbe emİcİ tamponlar

ımmobılızer (elektronİk şİfrelİ motor kİlİdİ)

kapı İçİ çelİk emnİyet kİrİşlerİ

kaza anında otomatİk açılan kİlİt sİstemİ 

perde Hava yastıkları

sÜrÜcÜ, ön yolcu ön ve yan Hava yastıkları

sÜrÜcÜ dİz Hava yastıĞı

ön yolcu Hava yastıĞını devre dışı bırakma

elektronİk park frenİ

ess (acİl fren sİnyalİ)

İç donanım

60/40 katlanabİlen 2. sıra koltuklar

kİlİtlİ ve aydınlatmalı torpİdo gözÜ

soĞutmalı torpİdo gözÜ

bagaJ İçİ sabİtleme fİlesİ

önde ve bagaJda 12v elektrİk soketİ

ön kol dayama bölÜmÜ

derİ dİreksİyon ve vİtes topuzu

derİ döşeme koltuklar -

kumaş koltuklar -

elektrİklİ sÜrÜcÜ koltuĞu ve bel destek ayarı

Hafızalı sÜrÜcÜ koltuĞu -

elektrİklİ ön yolcu koltuĞu -

ısıtmalı ön ve arka koltuklar -

Havalandırmalı ön koltuklar -

ısıtmalı dİreksİyon sİmİdİ -

supervısıon gösterge panelİ

dİreksİyondan kumandalı mÜzİk sİstemİ

elektrİk kumandalı & sıkışma önleyİcİ ön ve arka camlar

elektronİk kontrollÜ çİft bölgelİ İyonİzerlİ klİma

arka Havalandırma kanalı

gecİkmelİ sönen İç aydınlatma

Harİta lambaları

Hıza duyarlı fasılası ayarlanabİlİr ön cam sİleceklerİ

ışıklı, kapaklı makyaJ aynaları

kendİlİĞİnden kararan İç dİkİz aynası

dİkİz aynası Üzerİnde gerİ görÜş kamera ekranı

i40
priMe eXecutıve

1.6 gdı 
(manuel)

1.7 crdi 
(otomatİk)

bluetootH ve ses tanıma sİstemİ

otomatİk Hız sabİtleyİcİ (cruıse control)

otomatİk yanan farlar

kabİn ön ısıtma sİstemİ (ptc) -

yaĞmur sensörÜ

ön cam buz çözÜcÜ

ön kapı İçlerİnde aydınlatma

ön kapı İçlerİnde cep

çocuk koltuĞu ısofıX baĞlantısı (arka koltuklar)

ön koltuk arkalarında cep

uzaktan kumandalı merkezİ kİlİt ve alarm

anaHtar yuvası aydınlatması

Hıza duyarlı kapı kİlİtleme mekanİzması

anaHtarsız gİrİş ve çalıştırma dÜĞmesİ

radyo cd mp3 rds’lİ audİo -

radyo cd, cd deĞİştİrİcİ mp3 rds’lİ audİo -

daHİlİ amfİ ve Woofer -

usb, auX ve ı-pod gİrİşİ

cama entegre anten

Üst konsolda gözlÜk cebİ

alumİnyum görÜnÜmlÜ pedal grubu -

yÜkseklİk ve derİnlİk ayarlı Hİdrolİk dİreksİyon

zaman ayarlı arka cam rezİstansı

dış donanım

17” alaşımlı Jantlar

alaşımlı Jantlı tam boy stepne

uv korumalı camlar -

karartılmış arka ve arka yan camlar -

vİraJ İçİnİ aydınlatan statİk dönÜş farları

Xenon farlar, far yıkayıcı ve otomatİk far yÜkseklİk ayarı -

ön sİs farları ve entegre led gÜndÜz farları

led arka stop grubu

krom radyatör ızgarası -

3. stop lambalı arka spoıler

çamurluk paçalıkları

elektrİklİ ısıtmalı katlanabİlİr dış dİkİz aynaları

yan aynalar Üzerİnde sİnyal lambaları

panoramİk cam tavan -

gövde rengİ tamponlar ve dış dİkİz aynaları

krom cam çerçevelerİ ve kapı kolları

gerİ görÜş kamerası

tek dokunuşlu ÜçlÜ dönÜş sİnyalİ

arka park sensörÜ

ön park sensörÜ

akıllı park asİstanı (apa) -

lastİk basınç kontrol sİstemİ (tpms) -

arka sİs farları

i40
priMe eXecutıve

1.6 gdı 
(manuel)

1.7 crdi 
(otomatİk)

Çevresel Bilgi: bir otomobilin yakıt tüketimi ve co2 emisyonunun belirlenmesinde, otomobilin yakıt verimliliğinin yanı sıra araç sürme alışkanlığı gibi diğer teknik olmayan faktörler de önemlidir. co2 küresel ısınmaya neden olan en önemli sera gazıdır.
(*)  715/2007/at ve  566/2011/at  normlarına göre verilmiştir. (**) (at) 692/2008 ile değişik (at) 715/2007'ye göre verilmiştir. (***) araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg'lik bir sürücü dahil ağırlık değeridir. 
opsiyonel özelliklere göre değişebilir. 

bu broşürdeki araçlar üretici firma tarafından değişik ülkeler için de üretildiğinden, genel maksatlı fotoğraflar kullanılmıştır. bu nedenle fotoğraflarda görülen veya broşürde belirtilen bazı donanımlar aracınızda bulunmayabilir; fotoğraftakinden 
ya da belirtilenden değişik olabilir. Üretici firma, araçların bu broşürde yer alan herhangi bir teknik özelliğini, donanımını ve renk seçeneklerini önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

teknİk özellİkler donanım  özellİklerİ renk ve kumaş seçeneklerİ

DIŞ RENKLER

Krİstal BEYaZ  PW6 GÜMÜŞ Grİ  N3S MaVİ MEtal  yu6

BrONZ MEtal  w6y FÜME  S6GMaVİ KaDİFE  nu6

sİYaH İNCİ  NKA

BEJ DErİ

İÇ RENKLER

kumaş döşeme (1.6 prime)

deri döşeme (1.7 executive)

BEJ KUMaŞ

sİYaH DErİ

sİYaH KUMaŞ

1,591

1,815
  1,597

1,
47

0

4,740
     2,770 1,050920

boyutlar

  standart   İsteĞe baĞlı  - mevcut deĞİl

i40
1.6 gdı 1.7 crdi

tİp 16 supap doHc cvvt                                                                   
(sürekli değişken süpap zamanlama sistemi)

16 supap turbo ıntercooler vgt                                                                           
(değişken geometrili turbo şarj)

motor Hacmİ (cc) 1591 1685

sİlİndİr adedİ 4 4

pİston x strok (mm) 77 x 85.4 77.2 x 90.0

sıkıştırma oranı 11 17.0

yakıt sİstemİ
gdı crdi

benzinli direkt enjeksiyon common rail direkt enjeksiyon

maksİmum gÜç (ps/d/dk)(kw) 135 (99) / 6300 136 (100) / 4000

maksİmum tork (nm/d/dk) 164 / 4850 325 / 2000~2500

SÜSPANSİYON
ön bağımsız mac pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu

arka çok nokta bağlantılı helezon yaylar

amortİsörler gazlı tip teleskopik amortisörler

frenler

sİstem abs + ebd (elektronik kontrollü fren gücü dağılımı)

ön disk

arka disk

PERFORMANS
maksİmum Hız (km/h) (manuel) 197 (otomatik) 197

Hızlanma (0-100km/h) (sn) (manuel) 11.6 (otomatik) 12.0

Yakit tÜrÜ kurşunsuz benzin motorin (euro dizel)

yakıt tÜketİmİ* (lt/100km) şehir içi 8,3 7,6

şehir dışı 5,6 5,1

ortalama 6,6 6,0

CO2  emİsyonu** (gr/km)  (manuel/otomatik) ortalama 155 159

emİsyon kontrol sİstemİ eUrO 5 euro 5 (dİzel partİkÜl fİltresİ)

VİTES DİŞLİ ORANLARI
vİtes manuel otomatİk

1. vites 3.769 4.639

2. vites 2.045 2.826

3. vites 1.370 1.841

4. vites 1.071 1.386

5. vites 0.839 1.000

6. vites 0.703 0.772

geri vites 3.700 3.385

son dişli oranı 4.563 2.885

BOYUTLAR
uzunluk x genİşlİk x yÜkseklİk (mm) 4740x1815x1470

KAPASİTELER
yakıt depo kapasİtesİ (lt) 70

bagaJ Hacmİ (lt) (vda) 503

AĞIRLIKLAR***

aĞırlık (sürücü dahil) (kg)  minimum-maksimum 1447-1530 1576-1695

JANTLAR & LASTİKLER
Jant boyutları 7.5J x 17

lastİk boyutları 215 50r 17

renk kombİnasyonu

DIŞ RENK
siyah
İnci
nka

kristal
beyaz
pW&

gümüş
gri
n3s

mavi
metal
yu6

mavi
kadife
nu6

bronz
metal
W6y

füme

s6g

İÇ RENK bej siyah/bej siyah siyah bej siyah bej
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kendİne gÜven duymak bu olsa gerek.
Bir Hyundai yetkili satıcısını ziyaret edin ve i40’la test sürüşüne çıkın. i40’ı birinci elden tecrübe 
edin ve sahip olduğu tüm özellikleriyle sadece bir otomobil olmadığını görün. Size hissettirdikleriyle, 
verdiği güven duygusuyla, Hyundai’nin ulaştığı yüksek mühendislik ve kaliteli standartların farkına 
varın. Kısacası, zaman kaybetmeden zarif ve şık stiliyle kusursuz bir otomobil ile tanışın.

www.hyundai.com.tr
facebook.com/hyundaiturkiye
yenii40.hyundai.com.tr

Model No: Yeni i40 / Nisan 12/ 01 / 01
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