
 πΕνημέρωση Τύ ου

 Νέο Hyundai i20 N 

Το  ολοκαίνουριο  i20  N  προσφέρει  μια  διασκεδαστική  οδηγική  εμπειρία  χάρη  στην  απόδοση  του
κινητήρα του και τις δυναμικές τεχνολογικές καινοτομίες του. Το πιο καινούργιο μοντέλο προστίθεται
στη  γκάμα υψηλών επιδόσεων της  Hyundai  στην Ευρώπη,  που αποτελείται  από τα  i30 N και  i30
Fastback N αλλά και το KONA N. 
Σκοπός των μοντέλων Ν είναι να ικανοποιήσουν τους λάτρεις των επιδόσεων.

Το ολοκαίνουριο i20 N έχει τις ρίζες του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είναι εμπνευσμένο από το i20
Coupe WRC, ένα αγωνιστικό που βασίζεται  -  με εκτεταμένες  τροποποιήσεις  φυσικά-  στη στάνταρ
έκδοση  του  i20  που  έχει  το  ίδιο  βάρος  με  το  ελάχιστο  που  απαιτείται  στο  FIA  World  Rally
Championship (WRC). 
Το  συγκεκριμένο  αγωνιστικό  οδήγησε  τη  μάρκα  στην  επιτυχία:  το  2019,  η  Hyundai  στέφθηκε
πρωταθλήτρια κατασκευαστών WRC αφού εξασφάλισε τέσσερις νίκες κατά τη διάρκεια της σεζόν.
Επαναλαμβάνοντας αυτό το κατόρθωμα δώδεκα μήνες αργότερα, το 2020, η Hyundai ενίσχυσε τη φήμη
της ως κορυφαία μάρκα στο διεθνή μηχανοκίνητο αθλητισμό.

 π        Ένα εντυ ωσιακό εξωτερικό και ένα χαρακτηριστικό εσωτερικό
Το ολοκαίνουριο i20 N διαθέτει  μια ασυμβίβαστη και  εντυπωσιακή εμφάνιση που ταιριάζει με την
εμπειρία υψηλής απόδοσης που παρέχει. Ο εξωτερικός σχεδιασμός του τονίζει τις υψηλές του επιδόσεις
συνδυάζοντας  στοιχεία  της  αγωνιστικής  κληρονομιάς  της  Hyundai  στα  ράλι  με  την  Sensuous
Sportiness,  την  καινούργια  σχεδιαστική  φιλοσοφία  της  εταιρείας  η  οποία  δημιουργεί  μια
συναισθηματική έλξη για τους οδηγούς. Προσθέτει αεροδυναμικά λειτουργικές φόρμες στο σπορ και
δυναμικό στυλ του βασικού μοντέλου του,  του κορυφαίου στην κατηγορία Hyundai  i20,  όπως μια
απόσταση 10 mm από το έδαφος.

Στο εμπρός μέρος κυριαρχεί ο εμπρός προφυλακτήρας με μεγαλύτερη εισαγωγή αέρα για τον κινητήρα
turbo. Η μεγάλη μάσκα με το λογότυπο Ν διαθέτει ένα μοναδικό μοτίβο εμπνευσμένο από την καρό
σημαία των αγώνων, υπογραμμίζοντας την ικανότητα του i20 N στην πίστα. Κάτω από τη μάσκα, ένα
σπόιλερ με λεπτομέρειες σε χρώμα Tomato Red ενισχύει περαιτέρω τον σχεδιασμό του μοντέλου που
δίνει έμφαση στις επιδόσεις. Το συγκεκριμένο χρώμα χρησιμοποιείται και στα καινούργια μαρσπιέ και
στο πίσω μέρος, τονίζοντας το πλάτος του. Εν τω μεταξύ, τα μαρσπιέ ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ του
εμπρός και του πίσω μέρους του αυτοκινήτου.

Στο πίσω μέρος, ένα διακριτικό σπόιλερ οροφής εμπνευσμένη από το WRC ενισχύει την κάθετη δύναμη
και  υπογραμμίζει  την  αεροδυναμική  σχεδίαση  του  ολοκαίνουργιου  i20  N,  έτσι  ώστε  να  είναι
διασκεδαστικό όταν οδηγείται σε οποιοδήποτε δρόμο και να διατηρεί τη σταθερότητά του ακόμη και
στις μεγάλες ταχύτητες. Ένας πίσω προφυλακτήρας με ενσωματωμένο διαχύτη και τριγωνικό πίσω φως
ομίχλης  παραπέμπουν στο  εμβληματικό σχήμα φωτός που υπάρχει  στα  i30 N και  i30 Fastback N.
Επιπλέον,  μια  μεγάλη  ειδική  εξάτμιση  δίνει  έμφαση  στη  μεγάλη  απόδοση  του  κινητήρα.  Η  πίσω
αεροτομή δημιουργεί κάθετη δύναμη 20 kg στα 200 km/h.

Άλλα  χαρακτηριστικά  σχεδιασμού  περιλαμβάνουν  προβολείς  LED,  ενώ  τα  σκούρα  πίσω  φώτα
παραπέμπουν σε μαύρο διαμάντι. Τα σπορ διαπιστευτήρια του i20 N τονίζονται ακόμη περισσότερο από
τις ειδικές ζάντες αλουμινίου των 18 ιντσών με γκρι ματ φινίρισμα και τις δαγκάνες των φρένων με το
λογότυπο Ν.

Το ολοκαίνουριο i20 N έρχεται σε επτά χρώματα αμαξώματος, όπως το ειδικό των N Performance Blue,
που είναι αποκλειστικό για τα μοντέλα Hyundai N, και μια προαιρετική οροφή Phantom Black για τη
δημιουργία διχρωμίας. Οι πρόσθετες πινελιές Tomato Red τονίζουν ακόμη περισσότερο το αγωνιστικό
DNA της Hyundai.
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 Χρώματα αμαξώματος
• Phantom Black Pearl
• Intense Blue Pearl
• Sleek Silver Metallic
• Dragon Red
• Polar White
• Elemental Brass Metallic
• Performance Blue

Όλα τα χρώματα αμαξώματος εκτός από το Phantom Black Pearl  συνδυάζονται με τηνπροαιρετική
οροφή Phantom Black για δημιουργία διχρωμίας.

 :    πΕσωτερικός σχεδιασμός χώρος οδήγησης υψηλής α όδοσης
Το εσωτερικό του ολοκαίνουριου i20 N αντιπροσωπεύει έναν χώρο οδήγησης υψηλών επιδόσεων με
μια  σειρά  από  προηγμένα  και  υψηλής  τεχνολογίας  χαρακτηριστικά  ειδικά  για  το  Ν.  Σε  αυτά
περιλαμβάνονται σπορ καθίσματα με ενσωματωμένο προσκέφαλο που είναι ειδικά για το νέο i20 N,
καθώς και τιμόνι και επιλογέας ταχυτήτων N μαζί με σπορ μεταλλικά πεντάλ N. Το μαύρο εσωτερικό
διαθέτει Performance Blue λεπτομέρειες και μια μαύρη οροφή.  

Ο  ψηφιακός  πίνακας  οργάνων και  η  οθόνη  AVN διαθέτουν  χαρακτηριστικά  όπως  η  LED κόκκινη
περιοχή του στροφόμετρου η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του λαδιού του κινητήρα
και η ένδειξη αλλαγής σχέσης, η οποία δείχνει στον οδηγό την καλύτερη χρονική στιγμή για να αλλάζει
ταχύτητες. 

 π    πΈνας υ ερτροφοδοτούμενος κινητήρας υψηλής α όδοσης
Το ολοκαίνουριο i20 N εφοδιάζεται με ένα turbo κινητήρα 1.6 GDI με εξατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο
(6MT). Αυτός ο κινητήρας είναι ο πρώτος μιας νέας γενιάς που εμφανίζεται σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο
Hyundai. Προσφέρει μέγιστη ισχύ 204 PS και μέγιστη ροπή 275 Nm για απόλυτη απόδοση. Με 1.190
κιλά απόβαρο, όπως και το i20 Coupe WRC, η αναλογία ισχύος/ βάρους είναι μια από τις καλύτερες
στην κατηγορία. Το ολοκαίνουργιο i20 N έχει μέγιστη ταχύτητα 230 km/h και μπορεί να καλύψει τα 0-
100 km/h σε μόλις 6,2 δευτερόλεπτα.

Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας προσφέρει επίπεδη ισχύ, η οποία εξασφαλίζει υψηλή απόκριση και
βελτιωμένη επιτάχυνση για ακόμη περισσότερη απόλαυση στο δρόμο ή στην πίστα. Η επίπεδη ισχύς
παρέχει περισσότερη ροπή και ισχύ στις μεσαίες και υψηλές σ.α.λ., αξιοποιώντας έτσι περισσότερο τις
δυνατότητες του κινητήρα σε καθημερινές καταστάσεις οδήγησης. Το ολοκαίνουργιο i20 N διατηρεί τη
μέγιστη ροπή του μεταξύ 1.750 και 4.500 σ.α.λ. και επιτυγχάνει την μέγιστη ισχύ του μεταξύ 5.500 και
6.000 σ.α.λ.

Σε  σύγκριση  με  την  προηγούμενη  γενιά  κινητήρα,  ο  κινητήρας  1.6  T-GDI  Gamma  II  διαθέτει
μεγαλύτερο στροβιλοσυμπιεστή, ενώ ο λόγος συμπίεσης έχει μειωθεί από 10,5 σε 10, χάρη σε έναν νέο
σχεδιασμό εμβόλου. Οι βαλβίδες εξαγωγής έχουν γίνει πιο ανθεκτικές με εφαρμογές υψηλής απόδοσης,
ενώ η επανακυκλοφορία καυσαερίων χαμηλής πίεσης (LP EGR) δεν έχει εγκατασταθεί στο i20 N. 

Ο  κινητήρας  χρησιμοποιεί  ένα  κύκλωμα  υψηλής  πίεσης  350  bar  για  τον  ψεκασμό  καυσίμου,  με
αποτέλεσμα την ταχύτερη απόκριση του κινητήρα καθώς και μια πιο αποτελεσματική προετοιμασία
μείγματος για βελτιωμένη απόδοση και εκπομπές ρύπων. Διαθέτει μία υδρόψυκτη πολλαπλή εξάτμισης,
που σημαίνει  ότι  απαιτεί  λιγότερο εμπλουτισμό καυσίμου,  ενώ η αντλία  νερού είναι  αποκλειστικά
εξελιγμένη για το ολοκαίνουριο i20 N. 

Ο  κινητήρας  χρησιμοποιεί  την  αναβαθμισμένη  τεχνολογία  συνεχώς  μεταβαλλόμενου  χρονισμού
(CVVD) της Hyundai για τη ρύθμιση της διάρκειας του ανοίγματος και του κλεισίματος των βαλβίδων,
επιτυγχάνοντας αύξηση της απόδοσης και παράλληλη βελτίωση της απόδοσης καυσίμου κατά 3%. 

Το χειροκίνητο κιβώτιο 6MT έχει βελτιωθεί και ενισχυθεί ειδικά για το ολοκαίνουργιο i20 N για να
διαχειρίζεται τις υψηλότερες σ.α.λ., την μεγαλύτερη ροπή και το Launch Control για να προσφέρει στον
οδηγό μια συναρπαστική εμπειρία οδήγησης.
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Το ολοκαίνουριο i20 N μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με το N Corner Carving Differential, ένα διαφορικό
περιορισμένης ολίσθησης (m-LSD) για τον ιδανικό έλεγχο της μεταφοράς ισχύος στους μπροστινούς
τροχούς. 

   πΧαρακτηριστικά οδήγησης υψηλής α όδοσης
Όπως και το i30 N, το ολοκαίνουριο i20 N προσφέρει μια σειρά από χαρακτηριστικά οδήγησης υψηλής
απόδοσης. Το Rev Matching συγχρονίζει τις σ.α.λ. του κινητήρα με τον άξονα εξόδου και έχει το δικό
του ειδικό κουμπί ενεργοποίησης στο τιμόνι. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει ομαλότερες αλλαγές και σπορ
«κατεβάσματα». Με το Launch Control, ο κινητήρας και ο έλεγχος πρόσφυσης βελτιστοποιούνται για
γρήγορη επιτάχυνση από μια στάση, ιδανικά όπως ένας επαγγελματίας οδηγός αγώνων. 

Το N Grin Control System προσφέρει υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης, με πέντε ξεχωριστά προγράμματα:
τα  Normal,  Eco,  Sport,  N  και  N  Custom.  Τα  προγράμματα  κίνησης  προσαρμόζουν  ανάλογα  την
λειτουργία του κινητήρα, τον ηλεκτρονικό έλεγχο ευστάθειας (ESC), τον ήχο της εξάτμισης, το τιμόνι
και το κιβώτιο. Στη λειτουργία N Custom, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει από τις ρυθμίσεις Normal, Eco,
Sport και Sport + καθένα από τα προαναφερθέντα στοιχεία, ώστε να ταιριάζουν με τις προτιμήσεις
οδήγησης και τις συνθήκες μέσω ενός "Spider diagram" στην οθόνη AVN. Για ακόμη πιο σπορ οδηγική
απόλαυση,  για  το  σύστημα  ηλεκτρονικού  ελέγχου  ευστάθειας  (ESC)  υπάρχουν  τρεις  επιλογές:
ενεργοποιημένο, σπορ και εντελώς εκτός λειτουργίας.

Στα άλλα χαρακτηριστικά που είναι εμπνευσμένα από το μηχανοκίνητο αθλητισμό περιλαμβάνονται η
ηλεκτρική  γεννήτρια ήχου (Electric  Sound Generator)  με  μεταβλητό έλεγχο  διαφραγμάτων για  τον
τέλειο ήχο εξάτμισης, η βαθμονόμηση φρεναρίσματος «αριστερού ποδιού», η ένδειξη φθοράς φρένων
(PWI) και τα αποκλειστικά ελαστικά Pirelli P-Zero 215/40 R18 με σήμανση "HN" (σημαίνει "Hyundai
N").

Virtual Turbospeed Control:     π    μια νέα τεχνολογία για μεγιστο οίηση των ορίων των
  πμοντέλων υψηλών ε ιδόσεων

Το ολοκαίνουριο i20 N είναι το πρώτο Hyundai εξοπλισμένο με Virtual Turbospeed Control (VTC), μια
νέα τεχνολογία που μεγιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα ελέγχοντας τον υπερσυμπιεστή. Η Hyundai
Motor  Company  εξέλιξε  την  τεχνολογία  VTC  προκειμένου  να  ξεπεράσει  τους  περιορισμούς  του
υπάρχοντος συστήματος ελέγχου του υπερσυμπιεστή στα μεγάλα υψόμετρα και έτσι να βελτιστοποιήσει
την απόδοσή του, για παράδειγμα σε δρόμους με στροφές στα βουνά, ιδανικό περιβάλλον απόλαυσης
για το i20 N. Βασίζεται στην τεχνολογία Model Predictive Control (MPC), μια τεχνική που προβλέπει
μελλοντικές καταστάσεις με βάση τα αποτελέσματα των συλλεγόμενων δεδομένων που υπάρχουν σε
ένα μοντέλο πρόβλεψης.

Το VTC παρέχει μια ακριβέστερη εκτίμηση της ταχύτητας λειτουργίας του turbo αναλύοντας διάφορα
δεδομένα,  όπως  την  ποσότητα  καυσίμου  και  αέρα,  την  πίεση  στην  εξαγωγή  και  την  πίεση
υπερπλήρωσης.  Υπολογίζει  το  αποτέλεσμα  του  ελέγχου  (π.χ.  ταχύτητα  turbo  και  έξοδος  ισχύος
κινητήρα)  στο  άμεσο  μέλλον  (περίπου  ένα  δευτερόλεπτο  μακριά)  προσδιορίζοντας  άμεσα  και  με
ακρίβεια μεταβλητές όπως η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας  και  οι  συνθήκες  οδήγησης,  οπότε η
αντοχή του δεν επηρεάζεται. Έτσι ελέγχει τον υπερσυμπιεστή εκ των προτέρων ρυθμίζοντας ανάλογα
την βαλβίδα διαφυγής (wastegate) που είναι άμεσα υπεύθυνη για την ταχύτητα του στροβιλοσυμπιεστή.

Επιπλέον, χάρη στην τεχνολογία VTC, το Hyundai i20 N έχει μέγιστη ροπή 275 Nm σε ένα μεγάλος
εύρος  του  κινητήρα  στις  1.750-4.500  σ.α.λ.  Στη  λειτουργία  N  (όταν  είναι  ενεργοποιημένο  το
overboost),  το VTC μεγιστοποιεί  τον έλεγχο του υπερσυμπιεστή,  αυξάνοντας τη μέγιστη ροπή στο
εύρος 2.000-4.000 σ.α.λ. και στα 304 Nm. Όταν αυξάνεται η μέγιστη ροπή, βελτιώνεται η απόδοση και
η απόκριση επιτάχυνσης του αυτοκινήτου.

 Δυναμικά χαρακτηριστικά

Τα  μοντέλα  Hyundai  N  είναι  ενισχυμένα  για  βέλτιστο  κράτημα  και  δυναμικά  χαρακτηριστικά  σε
οποιονδήποτε δρόμο και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Σε σύγκριση με τις συμβατικές εκδόσεις, τα
μοντέλα Ν διαθέτουν ενισχύσεις και βελτιώσεις στο σασί, στην ανάρτηση, στα φρένα και στο τιμόνι για
πιο ευέλικτη οδήγηση και οδική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, οι μηχανικοί της Hyundai προχώρησαν
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σε ανάλογες ενέργειες ώστε το ολοκαίνουργιο i20 N να μπορεί να προσφέρει συγκινήσεις όπως σε μία
πίστα.

 Ενισχυμένο σασί

Το πλαίσιο έχει ενισχυθεί σε 12 διαφορετικά σημεία για να εξασφαλιστεί η σπορ οδική συμπεριφορά σε
οποιοδήποτε δρόμο και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ανάμεσα σε αυτές τις ενισχύσεις περιλαμβάνεται
ένα επανασχεδιασμένο κάλυμμα δαπέδου και ένας επιπλέον βραχίονας.

π  Σ ορ ανάρτηση

Η ανάρτηση διαθέτει ενισχυμένους εμπρόσθιους θόλους και αρθρώσεις με προσαρμοσμένη γεωμετρία.
Σε αυτή περιλαμβάνεται το αυξημένο κάμπερ για καλύτερη πρόσφυση, οι πέντε σύνδεσμοι των τροχών,
καθώς και οι νέες αντιστρεπτικές ράβδοι σε συνδυασμό με την πιο σφιχτή σπορ ρύθμιση, τα πιο σκληρά
ελατήρια  προσαρμοσμένα,  στο  χαμηλωμένο  αμάξωμα  και  στα  εξελιγμένα  αμορτισέρ  για  μέγιστη
οδηγική απόλαυση. 

   (ESC)Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου
Το σύστημα ESC ελέγχει τα δυναμικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου και το σταθεροποιεί κατά τους
ελιγμούς στις στροφές. Για ακόμα πιο σπορ απόλαυση στην οδήγηση, το ESC μπορεί να λειτουργέί σε
τρία προγράμματα: στα "ON", "SPORT" και  "OFF".  Όταν είναι  ενεργοποιημένο,  το σύστημα είναι
βελτιστοποιημένο για καθημερινή οδήγηση, αλλά εξακολουθεί  να επιτρέπει  την οδηγική τέρψη.  Το
Sport είναι βελτιστοποιημένο για δυναμική οδήγηση και επιτρέπει ως ένα βαθμό το γλίστρημα των
τροχών, ενώ όταν το σύστημα απενεργοποιηθεί πλήρως υπάρχει η ελευθερία για μια εμπειρία πίστας. Ο
άξονας N Power Sense στο μπροστινό μέρος σε συνδυασμό με έναν διπλό άξονα συζευγμένης στροφής
(CTBA)  στο  πίσω  μέρος  παρέχουν  μεγαλύτερη  ακαμψία  για  βελτιωμένη  απόδοση  οδήγησης  και
χειρισμού. Βελτιώνει τη σταθερότητα ρυθμίζοντας τους συνεχώς συμβατικούς αποσβεστήρες.

 « » N Power SenseΟ άξονας
Ο  ολοκαίνουργιος  άξονας  N  Power  Sense  μπροστά  έρχεται  σε  απόλυτη  αρμονία  με  τον  πίσω
ημιάκαμπτο άξονα διπλής ζεύξης CTBA (Dual Coupled Torsion Beam Axle) για μεγαλύτερη ακαμψία
και κορυφαίο κράτημα. Ο όλος συνδυασμός βελτιώνει τη σταθερότητα σε συνδυασμό με τα εξελιγμένα
αμορτισέρ. 

 π  Υψηλής α όδοση φρένα
Τα φρένα υψηλής απόδοσης του ολοκαίνουργιου i20 N διαθέτουν αυξημένους μπροστινούς δίσκους
320 mm, οι οποίοι είναι 40 mm μεγαλύτεροι από εκείνους στο συμνi20, για αυξημένη αντίσταση στο
ξεθώριασμα και πιο σταθερή αίσθηση πεντάλ φρένου.

     π  (C-MDPS)Σύστημα διεύθυνσης υψηλής ακρίβειας και ληροφόρησης
Το ολοκαίνουριο i20 N προσφέρει άμεση και ακριβή οδήγηση για σπορ οδήγηση με αυτοπεποίθηση
χάρη στη μειωμένη σχέση του τιμονιού 12,0 (στάνταρ i20:15,0) και το ειδικά ρυθμισμένο σύστημα
υποβοήθησης κρεμαγέρας με σύστημα C-MDPS (Column-mounted Motor Driven Power Steering) που
υψηλά επίπεδα πληροφόρησης στις υψηλές ταχύτητες και κάνει το αυτοκίνητο να ανταποκρίνεται πιο
άμεσα στις χαμηλότερες ταχύτητες. 

  πΕλαστικά υψηλών ε ιδόσεων
Τα  μοντέλα  Hyundai  N  εξοπλίζονται  με  ειδικά  ελαστικά  Pirelli  P-Zero  υψηλής  απόδοσης  που
βελτιώνουν την απόκριση, το χειρισμό και τον έλεγχο για βέλτιστη πρόσφυση είτε στο δρόμο είτε στην
πίστα. Τα αρχικά «HN» δείχνουν ότι η Pirelli τα εξέλιξε ειδικά για να ταιριάζει με τη δυναμική του
πλαισίου Ν.

 π π    |    HyundaiΈνα υ ερ λήρες σύνολο ασφάλειας Χαρακτηριστικά ασφάλειας
SmartSense
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• Προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης (FCW)
• Αποφυγή σύγκρουσης εμπρός με υπεραστικό / πεζό / ποδηλάτη
• Προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας (LDW)
• Διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας (LKA)
• Προειδοποίηση τυφλού σημείου (BCW)
• Εξελιγμένος περιοριστής ταχύτητας (ISLA
• Αναγνώριση κόπωσης οδηγού συμπεριλαμβανομένης ειδοποίηση αναχώρησης οχήματος (LVDA) 
(DAW +)
• Αυτόματη αλλαγή μεγάλης «σκάλας» (HBA)
• Lane Follow Assist (LFA)
• Προειδοποίηση σύγκρουσης κατά την οπισθοπορεία (RCCW)
• Κάμερα οπισθοπορείας με σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος (RVM)

Αυτή είναι μια σημαντική πτυχή ενός σπορ αυτοκινήτου για καθημερινή χρήση: τα μοντέλα Hyundai N
δεν προσφέρουν μόνο ανεπανάληπτες επιδόσεις και εμπειρίες στο δρόμο, αλλά είναι μια εξαιρετική
επιλογή για καθημερινή οδήγηση.

  Τεχνολογία και συνδεσιμότητα
Το ολοκαίνουριο i20 N διαθέτει το σύστημα καταγραφής και ελέγχου Performance Driving Data για την
βελτίωση  των  ικανοτήτων  του  οδηγού.  Αυτή  η  δυνατότητα  αποθηκεύει  και  εμφανίζει  δεδομένα
οδήγησης,  συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την ισχύ,  την ροπή,  και  το boost  του τούρμπο.
Επίσης, προσφέρεται με ένα χρονόμετρο γύρου και επιτάχυνσης. Τα δεδομένα παρακολούθησης από
διάφορες πίστες σε όλη την Ευρώπη θα είναι προεγκατεστημένα.

Το ολοκαίνουριο i20 N διαθέτει προαιρετικό σύστημα πλοήγησης με οθόνη αφής LCD 10,25 ιντσών με
ειδικό μενού N, Apple CarPlay και Android Auto. Επίσης, είναι διαθέσιμο με την πιο πρόσφατη έκδοση
του  Bluelink,  καθώς  και  με  τις  υπερσύγχρονες  υπηρεσίες  συνδεσιμότητας  της  Hyundai.  Κάτι  που
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών Connected Car, όπως τις Hyundai LIVE Services, Connected
Routing και Last Mile Navigation, καθώς και τις απομακρυσμένες δυνατότητες μέσω της εφαρμογής
Bluelink smartphone. 

Όπως κάθε Hyundai, έτσι και το ολοκαίνουριο i20 N διατίθεται με στάνταρ 5ετή απεριόριστη εγγύηση
χιλιομέτρων.

 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κινητήρας Gamma II 1.6-litre T-GDI
Κιβώτιο 6MT
Ισχύς 204 PS
Ροπή 275 Nm
Τελική ταχύτητα (km/h) 230
Επιτάχυνση 0-100 km/h 6,2 s

   Hyundai Motor EuropeΣχετικά με την
Η Hyundai Motor Europe HQ ιδρύθηκε  το 2000 με  κεντρικά γραφεία στο Offenbach της Γερμανίας.  Διαθέτει οχήματα σε 40 ευρωπαϊκές χώρες μέσω 3.000
καταστημάτων με  μερίδιο  αγοράς 3,6% το 2020 (στοιχεία  ACEA).  Το 75% των  οχημάτων Hyundai που πωλούνται  στην Ευρώπη είναι  μοντέλα  σχεδιασμένα,
ανεπτυγμένα, δοκιμασμένα και κατασκευασμένα στην Ευρώπη για να καλύψουν  τις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών, που εξυπηρετούνται από την εκτεταμένη
ευρωπαϊκή υποδομή της εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει δύο εργοστάσια στην Τσεχική Δημοκρατία και την Τουρκία. Μέχρι το τέλος του 2020, η Hyundai θα προσφέρει
μια από τις νεότερες σειρές προϊόντων με σχεδόν όλα τα μοντέλα ηλικίας κάτω του 1 ½ έτους. Επίσης μέχρι τότε, πάνω από το 75% της γκάμας της Hyundai στην
Ευρώπη θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρική έκδοση. Από τον Ιανουάριο του 2021, η Hyundai διαθέτει την νεότερη γκάμα προϊόντων, με σχεδόν όλα τα μοντέλα ηλικίας
κάτω των 1 ½ ετών. Περισσότερο από το 75% της γκάμας της Hyundai στην Ευρώπη είναι τώρα διαθέσιμη σε ηλεκτρική έκδοση και η εταιρεία σχεδιάζει  να
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εξηλεκτρίσει  ολόκληρη  την  ευρωπαϊκή  της  γκάμα  μέχρι  το  2025.  Επιπλέον,  η  Hyundai  είναι  πρωτοπόρος  στην  κινητικότητα  με  μηδενικές  εκπομπές  ρύπων,
συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ηλεκτρικού SUV KΟΝΑ Electric,  του ηλεκτρικού οχήματος κυψελών καυσίμου 2ης γενιάς NEXO, και του αμιγώς ηλεκτρικού
μεγάλου crossover IONIQ 5 που πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα, το πρώτο μοντέλο της νέας μάρκας IONIQ. Η Hyundai προσφέρει  το μοναδικό πακέτο
πενταετούς απεριόριστης εγγύησης χιλιομέτρων σε όλα τα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη, παρέχοντας στους πελάτες μια πενταετή εγγύηση χωρίς όριο
χιλιομέτρων, πέντε χρόνια οδικής βοήθειας και πέντε χρόνια τεχνικών ελέγχων.
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