
Hyundai i10 pitää arvonsa parhaiten – voitti
arvostetun vertailun jo toistamiseen
Hyundai i10 on voittanut saksalaisten Auto Bild -lehden ja Schwacke GmbH -analyysiyrityksen
toteuttaman ”Value Champion”-palkinnon. Vertailun mukaan Hyundai i10 pitää arvonsa
parhaiten A-segmentin autoista. Hyundai i10 voitti ”Value Champion”-palkinnon myös vuonna
2020.

Hyundai i10 saavutti viime vuoden tapaan kultasijan kompaktien A-segmentin automallien
joukossa napaten arvostetun ”Value Champion 2021”-tittelin. Hyundai i10 pitää luokassaan
parhaiten arvonsa.

Asiantuntijat arvioivat, että uuden Hyundai i10:n jäännösarvo on neljän vuoden ja 11 000
vuosittaisen ajokilometrin jälkeen 56,86 prosenttia uuden auton arvosta. Saksan
automarkkinoilla Hyundai i10 on yksi johdonmukaisimmin arvonsa säilyttävistä automalleista,
tehden siitä haluttavan vakiintuneiden kilpailijoiden joukossa.

 

"Se, että i10 saavutti voiton jo toista kertaa peräkkäin, todistaa panostuksemme
kompakteihin automalleihin oikeaksi. Pieni arvonalenema, urheilullinen ja
houkutteleva muotoilu sekä viimeisintä teknologiaa edustavat turvallisuus- ja
liitettävyysominaisuudet tekevät i10:stä juuri sellaisen, mitä asiakkaamme haluavat.
Uskon myös, että i10 löytää tiensä myös Hyundaille täysin uusien asiakkaiden luo"

- Hyundai Motor Europen markkinointi- ja tuotejohtaja Andreas-Christoph
Hofmann

Lukuisia arviointikriteerejä

Tänä vuonna toteutettu vertailututkimus oli jo 18. perättäinen, jolloin Auto Bild ja Schwacke
jakoivat arvostetut ”Value Champion” -tunnustukset. Tutkimuksessa otetaan huomioon satoja
muuttujia, jotka vaikuttavat arvioihin automallien arvonkehityksestä. Niihin lukeutuvat
esimerkiksi auton käyttökulut, tuotteen laatu, lähitulevaisuuden kulutustrendit sekä
lainsäädännön mahdolliset vaikutukset arvonalenemaan.

Auto Bild Groupin päätoimittaja Tom Drechsler nostaa esille hyvän jäännösarvon tarkoittavan
suoraan sitä, että leasingyritykset sekä pankit pystyvät tarjoamaan tiettyjä automalleja
kuluttajille houkuttelevilla hinnoilla sekä rahoitusehdoilla. Hyvin arvonsa säilyttävät automallit
ovat haluttuja myös käytettyjen autojen markkinoilla. Hyundain kohdalla automallien
houkuttelevuutta lisää myös läpi malliston ulottuva pitkä viiden vuoden tehdastakuu.

Suomessa Hyundai i10 -malliston hinnat alkavat Fresh-varustetason 13 990 eurosta.
Kattavamman Comfort-varustellun auton voi ostaa edullisimmillaan 14 990 eurolla ja
urheilullisesti muotoillun i10 N Line -mallin 100 hevosvoiman turboahdetulla T-GDi -
bensiinimoottorilla 17 990 eurolla. 
 

> Tutustu Hyundai i10 -malliin tästä!

https://www.hyundai.fi/mallisto/i10/


> Lisää uutisia Hyundai i10 -mallista voit lukea tästä!

https://www.hyundai.fi/hyundai-tietoa/hyundai-uutiset/?aihe=i10

