


i25, נקודת הזינוק שלך.



i25 החדשה.
בעולם המודרני נקודת הזינוק שלך חשובה ביותר.

עם יונדאי i25 החדשה – הדרך להצלחה נראית מהירה ובטוחה מתמיד.



רוח חדשה על הכביש.
התמונה להמחשה בלבד



העידן החדש של רכבי יונדאי מציג קו רענן של עיצוב, ביצועים,
מאפייני בטיחות חדישים וטכנולוגיה מתקדמת. 

יונדאי i25 החדשה, ספורטיבית עם מראה חטוב ונאה.





המראה האתלטי והעתידני, לצד ביצועים מרשימים ואופי חזק, 
משווים ל-i25 החדשה מראה בולט ומושך מבטים.

שילוב מושלם של רכב משפחתי ומראה ספורטיבי וצעיר.

 עם נוכחות כזאת,
כולם יסתכלו עליך.



 עיצוב דינמי וזורם,
בכל כיוון. 

יונדאי i25 החדשה ארוכה ובעלת בסיס גלגלים גדול, המאפשר מרווח 
פנימי נדיב. העיצוב הספורטיבי לא מותיר ספק בכך שמדובר במכונית

מהודרת להפליא.





דינאמית, חסכונית וחכמה.
יונדאי i25 החדשה מעניקה חוויית נהיגה שקטה ומרחב פנימי 

נדיב, לצד טכנולוגיה חכמה לחיסכון בדלק.
המחוג במד הדלק כמעט ואינו זז, בזכות מנוע שמסוגל לעבור 

כ-20 ק”מ על כל ליטר דלק )בדגם 1.4 אוטומטי*(. 

*ע”פ נתוני יצרן, בתנאי מעבדה,
ק"מ/ליטרבדגם 1.4 ל’ אוט’ בנסיעה בינעירונית. 







 מכונית שהולכת
צעד אחד קדימה. 

הודות לעיצוב הצעיר ולקווי המתאר הייחודיים,
יונדאי i25 החדשה מפגינה נוכחות מרשימה על הכביש.

עם i25 תוכלו ליהנות מכל העולמות – נוחות, חיסכון, בטיחות 
וטכנולוגיה מתקדמת.



פליטה של 149 גרם CO2 לכל קילומטר של נסיעה*. גרם/ק"מ
נהיגה נקייה, לעולם בטוח וירוק יותר.

בעולם בו המגמה הירוקה תופסת תאוצה, יונדאי i25 פותחה עם מחשבה לעתיד, 
ומציגה נתוני פליטת Co2 ודרגת זיהום אוויר נמוכים באופן מרשים. 

ה-i25 החדשה עושה צעד ענק למען הסביבה.

*ע”פ נתוני יצרן, בתנאי מעבדה,
בדגם 1.4 ל’ אוט’ בנסיעה משולבת. 





מנועי הבנזין מצויידים כולם בתזמון 
.)CVVT( שסתומים משתנה

תוכלו לבחור בין מנועי בנזין מתקדמים 
בנפח 1.6 ליטר עם 124 כ”ס, ובנפח

1.4 ליטר עם 100 כ”ס.
שניהם מיוצרים מסגסוגת אלומיניום קלה, 

מצויידים במערכת מתוחכמת לתזמון 
שסתומים רציף ועומדים בתקן האירופאי 

.)Euro V( לפליטת גזים מזהמים

עולם של הגנה,
ביטחון ורוגע. 



בנויה לחוזק, מתוכננת לבטיחות.
השלדה של ה-i25 החדשה כוללת מנגנון לפיזור 

עומסי התנגשות. במקרה של התנגשות חזיתית, 
מתפצל הכוח לשלושה נתיבים כדי לספוג אנרגיה 

ולהגן על יושבי המכונית.

עבור יונדאי, החלק החשוב ביותר במשוואת 
הנהיגה הוא הנוסע. זו הסיבה שה-i25 החדשה, 

כמו כל דגמי יונדאי, משלבת את אמצעי הבטיחות 
הפסיבית והאקטיבית המתקדמים ביותר, 
ממערכת כריות אוויר ועד לשימוש בפלדה

בעלת כוח מתיחה גבוה בשלדה ומערכת בקרת 
 .ESP-יציבות

ABS מערכת
אתם יכולים לבלום בביטחון מלא! מערכת ה- ABS מונעת 

את נעילת הגלגלים, ומסייעת לרכב לשמור על נתיב הנסיעה 
גם על משטחים חלקים ובעת פנייה - לנהיגה בטוחה יותר. 

מערכת כריות אוויר
שש כריות אוויר מעניקות הגנה היקפית. כרית קדמית אחת 
לנהג ואחת לנוסע הקדמי, שתי כריות וילון המשתרעות לכל 

אורך תא הנוסעים ושתי כריות אוויר צידיות.





צורת המרכב החותך את הרוח מעמיקה את תחושת ההרמוניה 
שבין העיצוב החיצוני לעיצוב הפנימי, לנוחות המענגת וליכולת 

הנהיגה המעולה.
השבכה הקדמית היא רק ההתחלה של רכב אצילי, חזק ומפואר 

וניתן לראות זאת בכל אחד מחלקיו הפנימיים והחיצוניים. 

מעוררת השראה. 



מכל כיוון ובכל זווית – יונדאי i25 החדשה מעוררת השראה!
המראה הספורטיבי, תא הנוסעים הארוך והדפנות המעוצבות 

מעניקים תחושת מרחב וגודל, ומותירים רושם מודרני ומלוטש.

יותר מקום
ויותר נוחות.

תרגיש בבית.





הפרטים החכמים ותשומת הלב שהושקעה בתכנון ובעיצוב – 
מפתיעים ומרגשים כל פעם מחדש.

הנדסת האנוש המתקדמת ב-i25 החדשה ואיכות החומרים
הם רק חלק מחוויית הנסיעה הנעימה.

הפרטים שעושים
את ההבדל.



התמונה להמחשה בלבד



המרחב המושלם. 



דואגים לך, לאן שלא תיסע. 
המושבים של ה-i25 החדשה מעניקים תמיכה מעולה 

שהופכת גם את הנסיעה הארוכה ביותר לנוחה. 
מכיוון שרעש הרוח יכול לפגום בהנאה שלך כשאתה 

משייט במהירות גבוהה, נעשתה אופטימיזציה של 
בידוד רעשים במטרה להפוך את הנסיעה לשקטה, 

נעימה ורגועה.

ב-i25 החדשה יש שפע של מקום לרגליים ולראש, 
לנהג, לנוסע הקדמי, ליושבים מאחור ומרווח הכתפיים 

הוא מהגדולים בקטגוריה, זאת בנוסף לתא המטען 
המרווח, בנפח 465 ליטר.
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א. מערכת מיזוג אוויר
מערך נוח ומוכר של שלושה מתגים עגולים 
מאפשר לך לכוון בקלות את מערכת מיזוג 

האוויר.

USB-ו iPhone, iPod ב. שקע
כניסת USB בשידה הקדמית מאפשרת 
לך לחבר iPhone / iPod ונגן MP3 או כל 

התקן מולטימדיה נייד אחר ולהשמיע את 
המוסיקה האהובה עליך באמצעות מערכת 

הסטריאו של המכונית. 





האלגנטיות שתמיד חיפשת, החיסכון שעושה את ההבדל, יחד עם כל מה שנחוץ לך.
פשוט לשבת מאחורי ההגה ולהתחיל ליהנות.

השילוב המושלם.





כל זווית
מחמיאה לה.

מהעיצוב החיצוני האלגנטי ועד לתא 
הנוסעים המשוכלל, הפרטים הקטנים

ב-i25 החדשה הם שמושכים את תשומת 
הלב. האבזור הטכנולוגי המתקדם בתא 

הנוסעים יאפשר לכם לחוות נוחות והנאה
כמו בחיי היומיום.

הרשו לעצמכם להתאים את ה-i25 החדשה 
בדיוק לטעם שלכם. 

משענות יד מתכווננות
משענת היד המכסה את השידה 

המרכזית מסוגלת לנוע בכ-60 מ"מ 
לפנים כדי לשפר את הנוחות.

קדם מותחנים של חגורות הבטיחות
 במקרה של התנגשות, מזהה חיישן

את הפגיעה ומהדק באופן אוטומטי את 
 חגורות הבטיחות סביב האגן,

להגנה נוספת.

משענות ראש עולות ויורדות
 i25-ניתן לכוון את משענות הראש של ה

החדשה למעלה ולמטה, כדי להתאים 
אותן באופן מדויק לראשך מבחינת 

נוחות ובטיחות.

מרחב למטען
יכולת נשיאת המטען היא מרשימה – 

465 ליטר.

מתגי החלונות החשמליים
מתגי החלונות החשמליים הם בעלי 

מיקום ארגונומי, בצבע מתכתי למראה 
מהודר.

מערכת שמע
מערכת השמע, הכוללת רדיו, נגן 

 תקליטורים, MP3 USB, ו-AUX, מציעה
ארבעה רמקולים ושני טוויטרים, 
לאיכות צליל גבוהה בכל הנסיעה.

מגן שמש
סוכך השמש שעוצב מחדש מעניק 

תחושה של פאר, וכולל כיס לכרטיסים 
ומראות איפור לנוחיותך.

פנסים ראשיים
מסגרת שחורה העשויה משני חלקים 

מעניקה תאורה אופטימלית בלילה 
ומגע של יוקרה ביום.

מראות צד עם פנסי איתות
פנסי איתות במראות הצד מוסיפים 

מגע אלגנטי ומודרני, ומעניקים תוספת 
של נראות ובטיחות בעת פנייה.

פנסים אחוריים משולבים
הפנסים האחוריים הנמשכים לצידי 

המכונית מעניקים חיבור הרמוני בין 
הדופן האחורית לצידי המכונית ותאורה 

בעלת נראות גבוהה.





i25, להגיע רחוק.
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דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
5.48בינעירוני8.2עירוני1.4 ל', אוט'
5.16בינעירוני8.6עירוני1.6 ל', אוט'


