
„Hyundai i20 Active“
Saugos įranga Comfort Style

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija
Galinių durų užraktai vaikams apsaugoti
Užuolaidinės saugos oro pagalvės
Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo jungiklis
Atšvaitai duryse
Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)
Avarinio stabdymo signalas (ESS)

Šoninės saugos oro pagalvės priekyje
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)
ISOFIX vaikų kėdučių tvirtinimo įtaisai galinėje sėdynėje
Priekinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais
Galinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais
Priekinių sėdynių saugos diržai su įtempikliais
Priekinių saugos diržų priminimas
Galinių saugos diržų priminimas
Pavaros perjungimo indikatorius

Automatiniai į greitį reaguojantys durų užraktai
Padangos remonto rinkinys 

Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)

Reguliuojamas saugos diržo aukštis       o

Išorė Comfort Style

Antena

Juodas šoninių langų rėmas
Kėbulo spalvos buferiai
Kėbulo spalvos durų rankenos
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
Posūkius apšviečiantys žibintai
Elektra reguliuojami ir šildomi šoniniai veidrodėliai
Palydėjimo apšvietimas
Priekiniai rūko žibintai
Šildomas galinis stiklas
Aukštai sumontuotas stabdymo žibintas
Izoliuotas variklio dangtis

LED dienos šviesos žibintai
Purvasaugiai

Šoniniai veidrodėliai su integruotos posūkio signalo žibintais
Lęšiniai priekiniai žibintai
Galinis rūko žibintas
Galiniai statymo jutikliai

Galinio stiklo apliejiklis ir valytuvas su valymo su pertrūkiais funkcija
Stogo bėgeliai
Dekoratyvinės šoninės juostelės
Šoninių slenksčių ir ratų arkų apvadai
Tonuoti stiklai

Chromuotas priekinių grotelių apvadas       -

Galiniai žibintai su LED       -
Tamsinti stiklai       -

Automatinis žibintų valdymas       o
Salonas Comfort Style

12 V maitinimo lizdas centrinėje konsolėje (2 vnt.)
60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė
Reguliuojamo aukščio bagažo skyriaus dugnas
Viršutinės rankenos įsitvėrimui (1 priekyje, 2 gale)
AUX/USB lizdas

"Bluetooth" laisvų rankų įranga su valdymo mygtukais ant vairo
Medžiaginiai sėdynių apmušalai
Rūbų kabliukai
Kietas bagažo skyriaus uždangalas
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Puodelių laikikliai apatinėje konsolėje
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis
Elektra valdomas vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija
Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse
Garsiakalbiai priekinėse duryse
Vėsinama pirštinių dėtuvė
Pirštinių dėtuvės apšvietimas
Aukštyn/žemyn ir pirmyn/atgal reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos
Šildomas vairas
Oda aptrauktas vairas

Oda aptraukta pavarų svirties rankena
Bagažo skyriaus apšvietimas
Bagažo tvirtinimo tinklas ir kabliai
Žemėlapio skaitymo lemputės
Kišenės žemėlapiui priekinėse ir galinėse duryse
Radijas / MP3 grotuvu

Aukštyn/žemyn reguliuojamos galvos atramos galinėje sėdynėje
Reostatas

Matinės chromuotos vidinės durų rankenos
Kišenė priekinės keleivio sėdynės atloše
Šildomos priekinės sėdynės
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo

Reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas
Veidrodėlis saulės skydelyje
Dėtuvė saulės akiniams
Dokumentų laikiklis vairuotojo skydelyje nuo saulės
Kelionės kompiuteris
Veidrodėlio skydelyje nuo saulės apšvietimas
Atrama rankai su dėtuve centrinėje konsolėje       o

Komforto įranga Comfort Style

Mechaninė oro kondicionavimo sistema
Greičio palaikymo sistemos ir greičio ribojimo sistemos valdymo mygtukai ant vairo
Elektra valdomi priekiniai langai

Vėliau išsijungiantis salono apšvietimas
Elektrinis vairo stiprintuvas

Vienu palietimu tris kartus sumirksintis posūkio signalas
Elektra valdomi galiniai langai

Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas
Kintamu greičiu su pertrūkiais dirbantys valytuvai
Elektra sulenkiami šoniniai veidrodėliai su automatine funkcija       o
Priekiniai statymo jutikliai       -

Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis       o

Garsiakalbiai galinėse duryse       -

„Supervision“ prietaisų skydelis       -

Priekinio stiklo automatinio džiovinimo sistema       o

Automatinė klimato kontrolės sistema       o
Lietaus jutiklis       o

Įdiegta išmaniojo telefono prijungimo sistema       -
Ratai ir padangos Comfort Style

6.0J X 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 195/55R16 padangomis       -

6.5J x 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/45R17 padangomis       -

Papildoma gamyklinė įranga Comfort Style

„Metallic“ spalva 250 250
Paketas "Plus" Automatinė klimato kontrolės sistema, priekinio stiklo automatinio 

džiovinimo sistema, automatinis žibintų valdymas, elektra sulenkiami šoniniai 
veidrodėliai su automatine funkcija, atrama rankai / dėtuvė centrinėje konsolėje, 
elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis, lietaus jutiklis, reguliuojamas saugos diržo 
aukštis

750       -

Paketas "Luxury": Chromuotos išorinės durų rankenos, galinio vaizdo kamera, Beraktė 

durų rakinimo ir variklio užvedimo sistema
      - 850

        standartinė įranga

  o    papildoma įranga

  -     nėra
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