Thông số kỹ thuật
Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm)
Chiều dài cơ sở (mm)
Khoảng sáng gầm xe (mm)
Động cơ
Dung tích xi lanh (cc)
Công suất cực đại (ps/rpm)
Mô men xoắn cực đại (nm/rpm)
Dung tích bình nhiên liệu (lít)
Hộp số
Hệ thống dẫn động
Phanh trước/sau
Hệ thống treo trước
Hệ thống treo sau
Thông số lốp
Nội thất & Tiện nghi
Vô lăng bọc da
Vô lăng trợ lực + gật gù
Ghế bọc nỉ
Ghế bọc da
Ghế lái chỉnh độ cao
Khóa cửa từ xa
Chìa khóa thông minh
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường
Số loa
Kính chỉnh điện (tự động bên lái)
Kính an toàn chống kẹt
Camera lùi + gương chống chói
Cảm biến lùi
Hệ thống chống trộm (immobilizer)
Khóa cửa trung tâm
Châm thuốc + Gạt tàn
Tấm chắn nắng ghế phụ + gương
Cốp mở điện
Điều hòa chỉnh tay
Trang bị ngoại thất
Gương chỉnh điện
Gương chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ
Đèn sương mù
Gương chiếu hậu
An toàn
Túi khí đơn
Túi khí đôi
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD

1.2 MT BASE

1.2 MT

3,995 x 1,660 x 1,505
2.425
152
KAPPA 1.2 MPI
1.248
87/6,000
119.68/4,000
43
5MT
5MT
FWD
Đĩa/Tang trống
Mac Pherson
Thanh xoắn
165/65R14
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1.2 AT

Ngoài đô thị

Kết hợp

Phiên bản 1.2 AT

7,88

5,91

6,6

Phiên bản 1.2 MT

7,27

4,63

5,6

Phiên bản 1.2 MT BASE

6,78

4,56

5,4

1,479

Trắng (PJW)

705

1,660

2,425

865
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1,493

Cam (R6A)

3,995

Vành đúc hợp kim 14”
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BẢNG MÀU XE

Đơn vị : mm

4AT
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Trong đô thị

KÍCH THƯỚC
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Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km)

1,520

THÔNG SỐ KỸ THUẬT GRAND i10 PE 2017

Bạc (RHM)

Đỏ tươi (X2R)

100.000 km
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.
- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue

Vàng Cát (S8N)

- Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước
- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.
- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.

Xanh Dương (ZD6)

Grand
i10
Nhấn nút khởi động cuộc sống mới

Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên

ĐÓ LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ
BẠN HẰNG MONG ƯỚC
Tiện dụng nhưng quyến rũ, Grand i10 Sedan là minh chứng cho vẻ đẹp đầy tinh tế. Nếu
quan tâm đến các tiêu chuẩn an toàn, sự thoải mái tiện nghi, bạn sẽ bị thuyết phục bởi
sự cầu toàn trong thiết kế của các kỹ sư Hyundai.

Dáng vẻ tiên phong
Đèn hậu thiết kế bo gọn,
thanh ốp mạ crom cùng
đường gân phía trên cốp
xe, tất cả khiến phần đuôi
xe trở nên hiện đại và
mạnh mẽ.

Không gian rộng rãi ngoài sức tưởng tượng

Thoát khỏi những nhàm chán thông thường.
Tận hưởng tự do trên từng cây số.
Với hệ thống ghế ngồi đáp ứng được cho 5 người lớn cùng khoang hàng lý tiện nghi rộng rãi, Grand i10 Sedan
mang tới cho khách hàng một không gian tối ưu nhất. Ngoài ra, xe còn được trang bị rất nhiều ngăn để đồ tiện
ích, đảm bảo khả năng sử dụng hiệu quả cho bất kì mục đích nào.

Chìa khóa thông minh

Tựa tay tích hợp khay để cốc
Tiện ích thường chỉ thấy ở các hạng xe cao cấp,
giúp đem lại sự tiện nghi tối đa.

Nút bấm khởi động
Khởi động động cơ với chỉ một nút bấm trong
khi vẫn để chìa khóa trong túi của bạn.

Gương chiếu hậu chống chói với camera lùi
Gương tự động điều chỉnh giúp chống chói khi
đi ban đêm. Ngoài ra, gương còn được tích hợp
màn hình hiển thị camera lùi.

Bảng đồng hồ
Thiết kế thông minh giúp dễ dàng quan sát,
kiểm soát các thông số vận hành.

Tiết kiệm tối ưu cùng công nghệ

Mẫu động cơ "gây khó chịu"
các nhà cung cấp nhiên liệu
Thế hệ động cơ Kappa 1.2 lít kết hợp với hộp số mượt mà, được thiết kế để vận

Chiếc xe được trang bị tối ưu nhất

Hộp số tự động

SỰ TIỆN NGHI

từ và bộ chuyển đổi mô men xoắn, hộp số 4 cấp sẽ mang đến những trải
nghiệm chuyển số mượt mà nhưng không ảnh hưởng đến tiêu thụ nhiên liệu

Grand i10 được trang bị những tiện nghi hữu ích nhất nhằm

hành lâu hơn trên những quãng đường xa mà không cần phải đổ nhiều xăng.

mang lại cho khách hàng những trải nghiệm thú vị.

Đối với những khách hàng hướng đến sự tiện lợi tối đa, hộp số tự động chính là

Áp dụng những công nghệ điều khiển tân tiến nhất như hệ thống van điện

một lựa chọn đáng cân nhắc.

Hộp số sàn
Cần số đặt thấp là một trong những tính năng ưu việt của hộp số sàn 5 cấp và
đảm bảo khả năng vận hành nhanh gọn, chính xác. Đặc biệt khi đang đi trên
đường cao tốc, cấp số 5 sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu một cách tối ưu nhất.
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1. Hệ thống điều hòa nhiệt độ
Hệ thống mang lại không gian mát mẻ
cho ca bin, đồng thời được thiết kế để tiết
kiệm năng lượng tối ưu nhất khi sử dụng.
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vô lăng
Hệ thống điều khiển âm thanh được
tích hợp trên vô lăng một cách tiện lợi.

Phanh đĩa trước
Hệ thống phanh trước dạng đĩa 14"
mang lại khả năng dừng xe tối ưu trong

2. Hệ thống điều khiển âm thanh trên
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khi phía sau là hệ thống phanh tang
trống 8" bền bỉ, giúp giảm thiểu chi phí

3. Đèn pha
Đèn pha thiết kế tinh tế. Đèn sương mù
ở vị trí thấp giúp tối đa hóa khả năng
quan sát trong điều kiện sương mù.

bảo dưỡng.
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4. Cửa sổ điều chỉnh điện
Các nút bấm được phát sáng và cửa sổ
trước có chức năng chống kẹt 1 chạm.
5. Ngăn để đồ phía sau ghế
Được thiết kế gọn gang phía sau ghế
trước, ngăn để đồ sẽ rất tiện ích cho
khách hàng, nhất là trong các chuyến
12 đi xa.

6. Hệ thống camera lùi
Được kích hoạt tự động khi người lái cài
số lùi, màn hình hiển thị được thiết kế
thông minh ngay trên gương chiếu hậu
bên trong, trang bị cao cấp này giúp
đem lại sự an toàn tối đa cho Khách
hàng khi lùi xe.
7. Hệ thống giải trí & Bản đồ tích hợp
Grand i10 sedan được trang bị màn
hình cảm ứng trung tâm kích cỡ 7
inch, tích hợp hệ thống giải trí hỗ trợ
Bluetooth/USB/AUX/Radio/MP3/MP4
cùng hệ thống ứng tích hợp bản đồ
dẫn đường dành riêng cho thị trường
Việt Nam.
8. Hệ thống chỉnh ghế lái
Không cần quá nhiều thao tác, khách
hàng có thể chỉnh cho mình vị trí ngồi
hợp lý nhất nhờ vào cấu trúc nâng hạ
được tích hợp trên ghế lái.
9. Thanh ốp mạ Crôm
Thiết kế hoàn hảo và chất liệu cao cấp,

giúp tối đa hóa cảm nhận về giá trị của
chiếc xe.
10. Khoang hành lý dung tích lớn
Khi chuẩn bị cho một chuyến đi, bạn sẽ
bất ngờ về những gì Grand i10 Sedan
có thể mang theo. Dường như vẫn luôn
còn chỗ, bất kể bạn đã mang theo bao
nhiêu đồ.
11. Đèn hậu
Thiết kế hình học mang lại vẻ hài hòa
với lưới tản nhiệt lục giác phía đầu xe.
Bề mặt phản quang lớn giúp tăng
cường khả năng chiếu sáng và tăng độ
an toàn.
12. Lưới tản nhiệt lục giác
Thiết kế với đường viền crom độc đáo,
lưới tản nhiệt không chỉ mang thiết kế
thanh lịch mà còn là đặc điểm thiết kế
đặc trưng của gia đình Hyundai.

