i10
Cenas 01.02.2020
i10 1.0 5MT 4-vietigi versija
i10 1.0 5MT 5-vietigi versija
i10 1.0 5AMT 5-vietigi versija

Fresh

Comfort

11 790 €
-

12 990 €
13 590 €

Fresh

Comfort

14’’ tērauda disk
175 riepas - 175/65 R14

15’’ lietie diski
185 riepas - 185/55 R15

Fresh

Comfort
benzīna
998 cm³
49.3kW (67ZS) / 5500rpm
96.2Nm (9.8kgf.m) / 3750rpm
R3

Motors
Tips
Darba tilpums
Maksimālā jauda kW (ZS) / p/min
Maksimālais griezes moments
Cilindru skaits
Šasija
Priekšā bremzes
Aizmugurē bremzes

ventilējami diski / 252 mm
trumuļi / 234 mm
1.0 MPI M5 Fresh 4-v

Veiktspēja
0 → 100 km/h
60 → 100 km/h
Bremzēšanas ceļš 100 → 0 km/h

M5
15,2
16,1
1.0 MPI M5 Fresh 4-v

WLTP kombinētajā CO2 g/km
WLTP kombinētajā ciklā l/km

111
4,9

1.0 MPI M5 Comfort 5-v.
M5
14,8
16,1
1.0 MPI M5 Comfort 5-v.
120
5,3

Riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS)
Masa un tilpums
Pašmasa (min.-maks.)
Pilna masa
Jumta slodze
Piekabes masa bez/ar bremzēm
Degvielas tvertnes tilpums

1.0 MPI AMT Comfort 5-v.

5 AMT
17,8
10,9
40.3m

1.0 MPI AMT Comfort 5-v.

127
5,6

brīdinājums
1.0 MPI M5 Fresh 4-v

883 - 955
1340

1.0 MPI M5 Comfort 5-v.
885 - 957
1410
60 kg
0 kg
36l

Izmēri
Pagrieziena rādiuss
Klīrenss
Garums
Platums
Garenbāze
Augstums

1.0 MPI AMT Comfort 5-v.

888 - 959
1340

4,86 m
149 mm
3678 mm
1680 mm
2425 mm
1480 mm

Bagāžas nodalījuma tilpums
VDA min
VDA max

252 l
1050 l

Jumta slodze 60kg
Augstums 1480mm

Garenbāze 2425 mm
Garums 3678 mm

Platums 1680 mm

Bagāžas nodalījuma tilpums
VDA 252 - 1050 l

eCall
Frontālu sadursmju novēršanas palīgsistēma

Joslas ieturēšanas palīgsistēma

Tālo gaismu palīgsistēma

Vadītāja modrības brīdinājuma funkcija

Visi dati ir balstīti uz informāciju, kas ir uz drukāšanas brīdi.
Ražotājs patur sev tiesības mainīt šos datus.

versija 02.2020

i10
Fresh

Comfort

Pretzādzības signalizācija
Apsildāma stūre ar ādas apdari
Kruīza kontrole
Manuālā gaisa kondicionēšanas
sistēma

Bezvadu viedtālruņa lādētājs
15 collu vieglmetāla diski
8 collu displejs, RDS radio,
Bluetooth ar balss atpazīšanu
Atpakaļskata monitors
Automātiska gaisa
kondicionēšanas sistēma

Fresh

Comfort

Apsildāmi priekšējie sēdekļi

Galvenās standarta iezīmes
Radio ar melnbaltu 3,8 collu displeju

manuāla eZvana poga

Komforts un ērtības
Apsildāma stūre ar ādas apdari
Apsildāmi priekšējie sēdekļi
Priekšējo logu elektriskie pacēlāji
Bezatslēgas piekļuves sistēma
Pretzādzības signalizācija
Qi bezvadu viedtālruņa uzlāde, nepieciešams saderīgs tālrunis
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs
Gaisa kondicionēšanas sistēma
Dinamika
ESC (elektroniskā stabilitātes kontrole)
ABS (bremžu pretbloķēšanas sistēma)
BAS (ārkārtas bremzēšanas pastiprinātājs)
V.S.M (automobiļa stabilitātes vadība)
Eksterjers
Īpaša krāsa – Polar White
Metāliska krāsa
Melns/sarkans jumts
Viegli tonēti aizmugurējie logi
Elektriski regulējami un apsildāmi spoguļi
Durvju rokturi un ārējo spoguļu korpusi virsbūves krāsā
Priekšējie lukturi: halogēnspuldzes un automātiska lukturu vadība
Dienas gaitas lukturi
Aizmugurējais miglas lukturis
Pagaidu rezerves riepa (tērauda)
Melns radiatora režģis
Salons
Stūre un pārnesumkārbas pārslēdzēja poga ar ādas apdari
Aizmugurējo sēdekļu locījuma dalījums 6:4

8 collu krāsains skārienekrāns

Bezvadu viedtālruņa lādētājs

Fresh

Comfort
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Manuāla gaisa kondicionēšana
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utomātiska gaisa kondicionēšanas sistēm
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Style
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Visi dati ir balstīti uz informāciju, kas ir uz drukāšanas brīdi.
Ražotājs patur sev tiesības mainīt šos datus.

versija 02.2020

Informācija un izklaide
Radio RDS ar melnbaltu 3,8 collu displeju
Radio RDS ar krāsainu 8 collu skārienjutīgo ekrānu un Bluetooth
ar balss atpazīšanu
Apple Carplay un Android Auto iespējas
Bluetooth
LCD odometrs / nobraukuma mērītājs
Skaļruņi
12V kontaktligzda (sākas no ražošanas)
USB (1 ports priekšējā nodalījumā) ※ kontaktligzdas vietā

Comfort
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Style
-

-
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●
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Drošība
Atpakaļskata monitors
eZvans
FCA – frontālās sadursmes brīdinājuma palīgsistēma: automobiļu
LKA – joslas ieturēšanas palīgsistēma
HBA – tālo gaismu palīgsistēma
DAW – vadītāja modrības brīdinājums
TPMS – riepu spiediena uzraudzības sistēma
VSM – automobiļa stabilitātes vadības sistēma
HAC – palīdzības sistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā
ESS – avārijas stopsignāls
Drošības spilvenu sistēma: 6ea (vadītāja un pasažiera, sānu un
aizkarveida)
Bērnu drošība: ISO Fix stiprinājums bērnu drošības sēdeklītim
(aizmugurē), augšējais stiprinājums (aizmugurē) un manuāla
durvju slēdzene bērnu drošībai
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Salona dizaina paketes
Fresh

Comfort

NNB = melna / tumši metāliska

Standarta

-

NNB = melna / tumši metāliska

-

Standarta

PRG = Brass, metāliska

-

195,00 €

YPK = Shale Grey

-

195,00 €

Eksterjera krāsas
Vientoņa krāsa – 0 €

Īpaša krāsa – 195 €

Phantom Black – perlamutra krāsa

Tomato Red – vientoņa krāsa

Metāliska vai perlamutra krāsa – 295 € Sarkans vai melns jumts – 395 €

Polar White – īpaša krāsa

Stardust – metāliska krāsa

Clean Slate – metāliska krāsa Dragon Red – perlamutra krāsa

Sleek Silver – metāliska
krāsa

Brass – perlamutra krāsa

Visi dati ir balstīti uz informāciju, kas ir uz drukāšanas brīdi.
Ražotājs patur sev tiesības mainīt šos datus.

Champion Blue – metāliska krāsa

Aqua Turquoise – perlamutra krāsa

versija 02.2020

ņ

Polar White
melns jumts,
divtoņu/īpašs

Brass
melns jumts,
divtoņu/perlamutra

g

p

Sleek Silver
melns jumts,
divtoņu/metālisks

Champion Blue
melns jumts,
divtoņu/metālisks

Tomato Red
melns jumts,
divtoņu/vientoņa

Clean Slate
melns jumts,
divtoņu/metālisks

Aqua Turquoise
melns jumts,
divtoņu/perlamutra

Polar White
sarkans jumts,
divtoņu/vientoņa

Brass
sarkans jumts,
divtoņu/perlamutra

Phantom Black
sarkans jumts,
divtoņu/perlamutra

Visi dati ir balstīti uz informāciju, kas ir uz drukāšanas brīdi.
Ražotājs patur sev tiesības mainīt šos datus.

Dragon Red
melns jumts,
divtoņu/perlamutra

Stardust
sarkans jumts,
divtoņu/metālisks

versija 02.2020

