
Kainos 01.02.2020

 i10 1.0 MT5 4-sėdynių vers
 i10 1.0 MT5 5-sėdynių vers
 i10 1.0 5AMT 5-sėdynių vers

15’’ Lieti ratlankiai
175 padangos - 175/65 R14

Variklis
Tipas
Darbinis tūris
Didžiausia galia kW (hj) / p/min
Didžiausias sukimo momentas
Cilindrų skaičius

Važiuoklė
Priekyje stabdžiai
Gale stabdžiai

Dinamika

0 → 100 km/h

60 → 100 km/h
Stabdymo kelias 100 → 0 km/h

WLTP vidutiniškai CO2 g/km

WLTP vidutinis suvartojimas l/km

 Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)

Svoris

Tuščio automobilio masė (min - max) kg

Bendroji masė kg

Stogo apkrova kg

Priekabos be stabdžių/su stabdžiais masė

Degalų bako talpa l

Matmenys

Mažiausias apsisukimo spindulys m
Klirensas cm
Ilgis mm
Plotis mm

Važiuoklės bazė mm

Aukštis mm

Bagažinės talpa
VDA min
VDA max

13 590 €

Fresh Comfort

Comfort

185 padangos - 185/55 R15
14’’ Plieniniai ratlankia

40.3m

i10

11 790 € -

- 12 990 €

Fresh Comfort

aušinami diskiniai / 252 mm
būgniniai / 234 mm

Fresh

-

4,9 5,3 5,6

 1.0 MPI M5 Fresh 4-s.  1.0 MPI M5 Comfort 5-sėdynių  1.0 MPI AMT Comfort 5-sėdynių

5 MT 5 MT 5 AMT

15,2 14,8 17,8
16,1 16,1 10,9

 1.0 MPI M5 Fresh 4-s.  1.0 MPI M5 Comfort 5-sėdynių  1.0 MPI AMT Comfort 5-sėdynių

111 120 127

1410 1340

 1.0 MPI M5 Fresh 4-s.  1.0 MPI M5 Comfort 5-sėdynių  1.0 MPI AMT Comfort 5-sėdynių

1680 mm
2425 mm
1480 mm

252 l
1050 l

4,86 m
149  mm
3678 mm

benzinas
998 cm³

49.3kW (67AG) / 5500rpm
96.2Nm (9.8kgf.m) / 3750rpm

R3

 60 kg

 0 kg

36l

įspėjimas

883 - 955 885 - 957 888 -  959
1340

Plotis 1680 mm Bagažinės talpa 
VDA 252 - 1050 l

Važiuoklės bazė 2425 mm

Ilgis 3678 mm

Stogo apkrova 60kg

Aukštis 1480mm

"eCall"

Tolimųjų šviesų pagalbos sistema 

Vairuotojo įspėjimo funkcija

Priekinio susidūrimo perspėjimo sistema

Važiavimo juostos laikymosi sistema 
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Patogumas ir nauda

Odinis šildomas vairas
Šildomos priekinės sėdynės
Elektra valdomi priekiniai langai

Beraktė atidarymo sistema 
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija

Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas
Oro kondicionavimo sistema

Dinamika

Išorė
Speciali spalva – „Polar White“ 
Metalizuota spalva
Juodas / raudonas stogas
Tamsinti langai

Reguliuojami elektra + šildomi veidrodėliai su posūkio žibintais
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės ir išoriniai veidrodėliai
Priekinis žibintas: Halogeninis + automatinis žibintų valdymas
Dieniniai žibintai
Galinis rūko žibintas
Laikina atsarginė padanga (plieninis ratlankis)
Juodos radiatoriaus grotelės

Vidus

Odinis šildomas vairas ir pavarų svirtis
6:4 santykiu padalytos nulenkiamos galinės sėdynės

„Fresh“ „Comfort“
● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

- ●

- ●

- ●

● ●

„Qi“ belaidė išmaniųjų telefono įkrovimo sistema (veikia su 
suderinamais telefonais)

● ●

● ●

- ●

● ●

Rankinis oro kondicionierius Automatinis oro kondicionierius

„Comfort“ „Style“

ESC (elektroninė stabilumo sistema) ● ●

ABS (stabdžių antiblokavimo sistema) ● ●

BAS (pagalbinė stabdžių sistema) ● ●

                                  i10

Odinis šildomas vairas 15 col. lengvojo lydinio ratlankiai

Apsaugos nuo vagysčių 
signalizacija

Belaidis įkroviklis

„Fresh“ „Comfort“

Rankinis oro kondicionierius

Pastovaus greičio palaikymo sistema 

Šildomos priekinės sėdynės

Automatinė oro kondicionavimo 
sistema

 Galinio vaizdo stebėjimo sistema

      Pagrindinės standartinės funkcijos

  8 col. ekranas, RDS radijas, 

„Bluetooth“ su balso funkcija

„Fresh“ „Comfort“

VSM (automobilio stabilumo valdymo sistema) ● ●

295 € 295 €

- 395 €

195 € 195 €

● ●

● ●

„Comfort“ „Style“

● ●

● ●

Radijas su 3,8 col. nespalvotu ekranu 8 col. spalvotas jutiklinis ekranas

rankinis „eCall“ mygtukas Belaidis įkroviklis  
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Informacijos ir pramogų sistema
Radijas RDS su 3,8 col. nespalvotu ekranu

„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ funkcija
„Bluetooth“
LCD odometras / kelionės skaitiklis
Garsiakalbiai 

12V kištukinio lizdo (pradėti nuo gamybos)
USB (1 prievadas priekiniame dėkle) ※ vietoj kištukinio lizdo

Saugumas

Galinio vaizdo stebėjimo sistema
„eCall“ sistema

LKA (važiavimo juostos laikymosi sistema)
HBA (tolimųjų šviesų pagalbos sistema)
DAW (vairuotojo įspėjimo funkcija) 
TPMS (padangų slėgio stebėjimo sistema)
VSM (automobilio stabilumo valdymo sistema) 
HAC (pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema)
ESS (avarinio sustojimo signalas)

Vientisa spalva 0 € Speciali spalva 195 € Metalizuota arba perlamutrinė spalva 295 €Raudonas arba juodas stogas 395 €

● ●

NNB = juoda / tamsi metalizuota

PRG = „Brass“ metalizuota

YPK = „Shale Grey“

Standartinis

- 195,00 €

- 195,00 €

● ●

● ●

2 4

● ●

„Comfort“ „Style“

- ●

● ●

Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema (FCA): 
Automobilis + pėsčiasis

● ●

●

Išorės spalvos

● ●

-

- ●

„Comfort“ „Style“

● -

- ●
Radijas RDS su 8 col. spalvotu jutikliniu ekranu + „Bluetooth“ su 
balso atpažinimu

●

● ●

● ●

● ●

Vidaus dizaino paketai

„Fresh“ „Comfort“

Vaikų saugumas: „ISO Fix“ vaiko tvirtinimas (gale) + viršutinis 
(gale)+ rankinis durelių užraktas nuo vaikų

Oro pagalvių sistema: 6 vnt. (vairuotojo ir keleivio + šoninės ir 
užuolaidinės)

NNB = juoda / tamsi metalizuota Standartinis -

● ●

● ●

● ●

● ●

„Phantom Black“ (X5B) –
perlamutro spalva

„Polar White“ 
(PSW) – speciali 
spalva

„Stardust“ (V3G) –
metalizuota spalva

„Sleek Silver“ (RYS) –
metalizuota spalva

„Champion Blue“ (U2U) –
metalizuota spalva

„Tomato Red“ (TTR) – 
vientisa spalva

„Clean Slate“ (UB2) - 
metalizuota spalva

„Dragon Red“ (WR7) – perlamutro spalva „Brass“ (R3W) – 
perlamutro spalva

„Aqua Turquoise“ (U3H) – 
perlamutro spalva
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„Dragon Red“ (WR7) – „Brass“ (R3W) – „Aqua Turquoise“ (U3H) –

„Clean Slate“ 

juodas stogas (UB4) 
dviejų atspalvių / 
metalizuotas 

„Dragon Red“ 
juodas stogas (WR4) dviejų 
atspalvių / perlamutro

„Tomato Red“ 
juodas stogas (TT4) dviejų 
atspalvių / vientisas

„Stardust“     
raudonas stogas (V37) 
dviejų atspalvių / 
metalizuotas

„Phantom Black“ 
raudonas stogas (X55) 
dviejų atspalvių / 
perlamutro

„Brass“ 
raudonas stogas (R36) 
dviejų atspalvių / 
perlamutro 

„Polar White“ 
raudonas stogas (PS7) 
dviejų atspalvių / vientisas

„Brass“ juodas stogas (R36) 

dviejų atspalvių / perlamutro 

„Aqua Turquoise“ 
juodas stogas (U34) dviejų 
atspalvių / perlamutro 

„Champion Blue“ 
juodas stogas (U24) 
dviejų atspalvių / 
metalizuotas 

„Sleek Silver“ 
juodas stogas (RY4) dviejų 
atspalvių / metalizuotas 

„Polar White“ 

juodas stovas PS4) 
dviejų atspalvių / specialus
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