
i30 modellcsalád 



Készen áll a biztonságra. 
Készen áll a kapcsolódásra.

Készen áll  
az emberre.

Mindenki számára ismerős a helyzet: mielőtt útnak indulunk, ígéreteket teszünk egymásnak. Megígérjük 
édesanyánknak, hogy óvatosan vezetünk. Megígérjük szeretteinknek, hogy időben otthon leszünk vacsorára. 
És megígérjük gyermekeinknek, hogy miután hazaértünk, még olvasunk nekik egy mesét. Az i30-at úgy 
terveztük, hogy Ön minden egyes alkalommal betarthassa ígéreteit. Az i30 összes kivitelét piacvezető 
intelligens technológiával – első osztályú biztonsági és kapcsolódási szolgáltatások széles körével -  
szereltük fel. Több technológia - hogy Ön teljesebb ember lehessen.
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Három kivitel, 
tökéletes harmónia

Család, élmény vagy divat? Bármelyikkel szolgálhatunk. Az i30 modellcsalád kecses, új 
formatervével és háromféle karosszéria-kivitelével tökéletesen igazodik minden elváráshoz.  
Az i30-ból semmi nem hiányzik: az első osztályú biztonsági és kapcsolódási megoldásoktól 
kezdve a 48 voltos mild hybrid erőforrásokat is tartalmazó, öttagú motorválasztékig. És ez csak 
a kezdet.
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Az erőteljes 
részletek 
szépsége.

Az ötajtós i30 N Line.
Az i30 kecses, plasztikus megjelenésével, finoman kidolgozott felületeivel és pontosan megrajzolt vonalaival minden 
irányból lenyűgöző látványt nyújt. Ráadásul mostantól még sportosabbá is teheti megjelenését, az i30 N sportmodell 
által ihletett, szemkápráztató stíluselemeknek köszönhetően. A teljesen átdolgozott, még dinamikusabb megjelenésű 
i30 N Line merész, friss dizájnja dúskál az erőteljes részletekben. Szemből már távolról felismerhetővé teszik az autót 
az új LED-es fényszórók és a V alakú nappali fények, amelyek kecsesen folynak egybe az erőtől duzzadó, megújult 
hűtőráccsal. A sugárhajtású repülőgépek által ihletett, egyedülálló fekete hűtőmaszk még szélesebb, még merészebb 
lett; az új lökhárítóval együtt hatásosan hangsúlyozza ki az i30 N Line erőteljes kiállását és sportos karakterét. 
A dinamikus oldalsó légbevezető nyílások lebegő szárnyidomaival kedvezőbb aerodinamikai eredményeket 
produkálnak.
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Stílus, sportosabb kivitelben.
A kecses és erőteljes i30 N Line merész, megújult külső formavilágában fontos szerephez jut a teljes mértékben 
újratervezett hátsó lökhárító, amely még inkább kihangsúlyozza az N Line dinamikus karakterét.  
A széles diffúzor, a dupla krómozott kipufogó és az ezeket keretező új ezüst szegély együtt erőteljes megjelenést, 
határozottan motorsport-hangulatú kiállást kölcsönöznek az autó farának. A hátsó ködlámpa is új helyre került, 
így az autó vizuális tömegközéppontja közelebb került az aszfalthoz, ezáltal teremtve még sportosabb 
hangulatot. Ami pedig a keréktárcsákat illeti, két új rajzolatú variáns (17, illetve 18 colos méretben) hangsúlyozza ki 
az N Line erőteljes motorsport kötődését.
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Kiemelt formai részletek.

Szélesebb, merészebb fekete hűtőmaszk.
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Kecses, teljes LED-es fényszórók és V alakú, integrált nappali fények. Krómozott ikerkipufogó.
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Sokoldalúságra 
tervezve.

Az i30 N Line kombi.
Bemutatkozik az i30 N Line kombi. Az elegánsan megformált, divatosabb formavilágú modell magára vonja a 
figyelmet - ugyanakkor sokoldalú tágasságával tökéletesen igazodik minden igényéhez. Az i30 kombi arányainak és 
összetéveszthetetlen sziluettjének köszönhetően a stílus új szintjével gazdagítja kategóriáját. Az i30 kombihoz első 
ízben kínált dinamikus, motorsport-ihletésű N Line felszereltségi szint stílusjegyei teljes körűen megújultak.
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Minden elfér benne...  
az összes élménnyel együtt!
A kifinomult formavilág, az intelligens kapcsolódási technológiák és a fejlett biztonsági megoldások  
lelkesítő kombinációját kínáló i30 N Line kombi újraértelmezi az elegancia fogalmát, megtoldva azt bőséges 
helykínálattal - a tágas belső tér minden élethelyzetre megoldást nyújt a munkától a szórakozásig.  
A hátsó ajtó mögött 602 literes csomagtartó várja. Ha pedig nagy méretű vagy hosszú tárgyakat kell  
szállítania, a hátsó ülések lehajtásával máris 1650 literes térrel gazdálkodhat.
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Semmihez 
sem fogható 
formavilág.

Az i30 Fastback N Line.
Az i30 Fastback N Line kecses, lendületes tetővonalával és ültetett, határozott kiállásával, szépen 
kidolgozott izomzatával teszi még izgalmasabbá az ikonikus i30-formavilágot. Akárcsak az i30 család 
többi tagja, a Fastback N Line is megújult, és még sportosabb stílust öltött magára. A dinamikus 
stílusjegyekkel rendelkező autónak ültetett futómű biztosít még jobb úttartást és még mélyebb kiállást.
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Izgalomra tervezve.
A dizájn több mint egyszerű forma: magával ragadó érzés. Különleges és megfoghatatlan, ami miatt másodszor is 
megcsodálunk valamit. A C-oszlop és a hátsó szélvédő vízcsepp-ihlette, lágy, elegáns vonalai még erőteljesebbé teszik az autó 
elkeskenyedő övvonalát. Ezek a részletek a lendületes sziluettel együtt hamisítatlanul, csodálatra méltóan gyönyörűvé teszik  
az i30 Fastback modellt. A plasztikusan megformált hátsó lökhárító egyenesen az i30 Fastback N sportmodelltől származik,  
az elegáns tervezésű piros fényvisszaverő karaktervonala és háromszögletű LED-es ködlámpája még különlegesebbé teszi.
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Technológia,
ami emberré tesz.

Az emberek rendkívül kifinomult élőlények, ám nem tökéletesek. Elveszítjük kulcsainkat, 
kilöttyintjük a kávét és elfelejtünk bekanyarodni. Ez tesz bennünket emberré. Szerencsére 
mostantól nem is kell tökéletesnek lennünk, hisz minden i30-ast felszereltünk intelligens 
technológiák széles körével. Első osztályú biztonsági, kapcsolódási és kényelmi szolgáltatásaink 
tökéletes választ nyújtanak a természetes emberi hibákra. Még több technológiát alkalmaztunk, 
hogy Ön teljesebb ember lehessen. 
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10,25 colos lebegő érintőképernyő

Élvezze az ultramodern 
kapcsolódási szolgáltatásokat.

Az életet könnyebbé, a vezetést élvezetesebbé tevő modern technológiákkal felszerelt, i30 az intelligens autóktól manapság 
elvárható, teljes körű kapcsolódási szolgáltatásokat kínál. A belső térre a szépséges, új, 10,25 colos lebegő érintőképernyő teszi 
fel a koronát: a képernyő a 3D navigációs rendszert és a Bluelink® Connected Car szolgáltatásokat is kezelni tudja.  
A rendszerhez LIVE szolgáltatásokra vonatkozó ötéves, ingyenes előfizetés tartozik: ezek valós idejű forgalominformációval, 
időjárási adatokkal, érdekes úti célokra vonatkozó tájékoztatással, valamint traffipax riasztásokkal* szolgálnak.  Az Apple 
CarPlay™ és Android Auto™ funkciók segítségével csatlakoztathatja telefonkészülékét, és a nagy érintőképernyőn keresztül 
kezelheti zeneszámait, telefonhívásait, valamint számos alkalmazást. A padlókonzolon vezeték nélküli töltőaljzat kapott helyet.

Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Android Auto a Google Inc. bejegyzett védjegye.* A traffipax funkció nem minden országban elérhető. 
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Vezérelje autóját okostelefonjával vagy szóbeli utasításokkal. A Bluelink® Connected Car csatlakoztatott szolgáltatások révén zökkenőmentes kapcsolódási funkciókat vehet igénybe az i30 fedélzetén.  
Utazását online hangfelismerés és olyan funkciók széles választéka teszi kényelmesebbé és élvezetesebbé, mint a Hyundai új felhő alapú szolgáltatása vagy az i30-ban bemutatkozó csatlakoztatott útvonaltervezés 
(Connected Routing). A Bluelink alkalmazás számos ötletes funkció távvezérlésére alkalmas, emellett a navigációs rendszerhez öt éven át érvényes, ingyenes előfizetés is jár a Hyundai LIVE szolgáltatásaira.

Bluelink® Connected Car szolgáltatások.
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P
Valós idejű üzemanyagár-információ.
Találja meg a legközelebbi üzemanyagtöltő állomást és a 
legkedvezőbb üzemanyagárakat. A folyamatosan frissülő 
üzemanyag-információ ellátja Önt az aktuális árakra, valamint 
a töltőállomások címére, nyitvatartására és az elfogadott 
fizetési módokra vonatkozó tájékoztatással - mindezt a 
navigációs rendszer érintőképernyőjén keresztül.

Parkolás az utcán és parkolóházban.
Találjon gyorsan parkolóhelyet, parkoljon hatékonyabban  
és egyszerűbben. A parkolóhely-információs funkció segít 
megtalálni és összehasonlítani a parkolási lehetőségeket a 
parkolóházakban, a felszíni parkolókban, valamint az utcán.

Online útvonaltervezés.
Érjen célhoz hamarabb: a rendszer képes pontosabban előre 
jelezni a forgalom alakulását és az érkezés várható idejét, 
valamint megbízhatóbban tervezi újra az útvonalakat.  
Az új, nagy teljesítményű Hyundai Cloud felhő alapú szerver 
valós idejű és múltbeli adatok alapján biztosít pontosabb 
útvonaltervezést és előrejelzést. 

Utolsó szakasz útbaigazítás.
Amennyiben a tényleges úti céltól távolabb kell megállnia,  
a navigálását átveheti az autóból a Bluelink okostelefonos 
alkalmazásba. Ezt követően telefonja kiterjesztett valóságú 
megjelenítéssel igazítja Önt útba.

Célállomás betáplálása.
Nincs más dolga, mint megnyomni a ‘Go’ gombot. Navigációs 
rendszerrel felszerelt i30 esetén a Bluelink alkalmazással már 
azelőtt rákereshet úti céljára, hogy beszállna a gépkocsiba.  
A Bluelink szinkronizálja az adatokat a navigációs rendszerrel, 
és betölti az útvonalat, így amint beül, máris indulásra kész. 

Jármű keresése. 
Nem emlékszik, merre parkol? Semmi probléma. Nyissa meg 
a Bluelink alkalmazást, és a térkép útba igazítja!

Távolból működtethető központi zár.
Elfelejtette bezárni autóját? Ne aggódjon: az i30 emlékeztető 
üzenetet küld okostelefonjára. Ezután elég beírnia PIN kódját, 
és a Bluelink alkalmazásból máris zárhatja vagy nyithatja az 
i30 központi zárját.

Igény szerinti diagnosztika. 
Teljes körű járműdiagnosztikai vizsgálatot kezdeményezhet 
okostelefonjáról: a Bluelink alkalmazáson keresztül 
ellenőrizheti a jármű állapotát.
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Sportosan tágas,  
remek kilátással!
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Sportosan tágas,  
remek kilátással!
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Élje át a sportosság  
új szintjét.

Az N Line utastér.
Foglaljon helyet az i30 N Line exkluzív extrákban bővelkedő, kontrasztos piros öltésekkel 
varrott, átdolgozott utasterében, és máris megérintik a modell motorsportos gyökerei.  
A stílusos N Line bőr kormánykereke perforált bőr tenyértámasszal kínál kényelmes fogást  
és tökéletes irányíthatóságot. A sportos ülések fejtámláját, mely szövet vagy nyersbőr/bőr 
kárpitozással elérhető N logó díszíti. Az N Line sebességváltó sportos fém dekorelemekkel, 
piros versenysávval és bőrbetétekkel biztosít jobb fogást és intenzívebb versenyhangulatot.
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Kiemelt kényelmi részletek.

Panoráma napfénytető
Dőljön hátra, pihenjen, és élvezze a simogató szellőt. Az i30 és az i30 kombi billenthető és hátracsúsztatható  
panoráma napfényteteje még kiválóbb térérzetet varázsol az eleve tágas interiőrbe.
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Tolatókamera
Jobb látási viszonyok, stresszmentes tolatás. A tolatókamera a lebegő érintőképernyőn jeleníti meg a jármű mögötti terület képét. 
Az érintőképernyőn megjelenő, dinamikus parkolástámogató segédvonalak megmutatják, milyen irányba fog haladni a jármű.

Vezeték nélküli töltés
A vezeték nélküli töltőtálca praktikus helyen: a középkonzolon található. Segítségével könnyedén, vezetékek nélkül feltöltheti 
Qi-kompatibilis okostelefonját.
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Interior Roominess
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Fokozott 
takarékosság.
Bőségesebb választék.  
Jobb hajtásláncok.

Az i30 háromféle takarékos benzinmotorral kapható, 110 és 159 lóerő közötti teljesítménnyel. Ha még kedvezőbb 
fogyasztásra vágyna, válasszon a 48 voltos mild hybrid variánsok kínálatából. A mild hybrid rendszer jelentős 
mértékben hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás csökkentéséhez. A motorokhoz hatfokozatú kézi, 
hétfokozatú duplakuplungos (7DCT) vagy újonnan kifejlesztett, hatfokozatú intelligens kézi (iMT) sebességváltó 
társítható. Az iMT egység új elektromos tengelykapcsoló segítségével választja le a sebességváltót a motorról, még 
tovább csökkentve az üzemanyag-fogyasztást. Ha pedig még dinamikusabb vezetési élményt keres, az N Line és 
Fastback N Line modellek áthangolt futóművet és kormányművet kínálnak. Ez utóbbiak a 159 lóerős, 1,5 literes 
benzines turbómotorral választhatók.
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Első osztályú fogyasztáscsökkentő technológiák.

48V Mild Hybrid 

Az i30 opciós 48 voltos mild hybrid rendszerével üzemanyag-fogyasztását és károsanyag-kibocsátását egyaránt csökkentheti. A rendszer gyorsítás során akár 60 Nm extra forgatónyomatékkal támogatja a belső 
égésű motort (az akkumulátor töltöttségétől és a gyorsítás mértékétől függően). A megoldás jelentős mértékben mérsékli a hajtáslánc üzemanyag-fogyasztását és CO2-kibocsátását. A hybrid rendszer városi 
forgalomban is nagyszerűen teljesít: gyorsabban és finomabban indítja újra a belső égésű motort, így csökkentve a fogyasztást. A mild hybrid indítómotor / generátor (MHSG) a fékezés során felszabaduló mozgási 
energiát elektromos energiává alakítja át és azt a 48 voltos akkumulátorban tárolja el. Az 1,0 és 1,5 literes benzines turbómotorhoz társítható 48 voltos MHEV rendszer hétfokozatú duplakuplungos sebességváltóval 
(7DCT) vagy az új fejlesztésű, hatfokozatú intelligens manuális sebességváltóval rendelkezik (iMT).
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Intelligens manuális sebességváltó

A károsanyag-kibocsátást és az üzemanyag-fogyasztást egyaránt csökkentő, új intelligens manuális sebességváltó (iMT)  
oldja a kapcsolatot a motor és az erőátvitel között, amint a vezető felengedi a gázpedált, így a jármű vitorlázni kezd.*

*A menetviszonyok függvényében
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Az i30 fejlett vezetőtámogató rendszereket tömörítő, továbbfejlesztett Hyundai Smart Sense csomagjával még nagyobb biztonságban és nyugalomban utazhatnak. Az első és hátsó radart multifunkciós kamerával 
kombináló aktív biztonsági rendszerek mostantól olyan új funkciókat is magukban foglalnak, mint a sávkövető rendszer, vagy a holttérfigyelő rendszer. Most első ízben rendelhető a mögöttes keresztirányú 
forgalomfelügyelet. Ha nehezen belátható helyről, például parkolóból kell kitolatnia, a rendszer figyelmezteti az oldalról érkező járművekre, és automatikusan le is fékezi az autót.

Hyundai Smart Sense.
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Aktív holttérfigyelő rendszer (BCA).
A hátsó lökhárító alsó felén elhelyezett, két radarral dolgozó 
rendszer figyelmezteti a vezetőt, ha a hátsó holtterében 
mozgó járművet észlel. Amennyiben ilyen helyzetben a vezető 
működésbe hozza az irányjelzőt, a rendszer hangjelzéssel 
figyelmezteti a veszélyre, valamint automatikusan fékez,  
hogy elkerülje az ütközést.

Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer 
(DAW).
Amennyiben a rendszer fáradtságra vagy figyelemelterelésre 
utaló viselkedést észlel, hangjelzéssel, valamint pihenőt javasló 
üzenettel figyelmezteti Önt.

Sávkövető rendszer (LFA).
0-180 km/óra sebességtartományban a forgalmi sáv 
középvonalában tartja a járművet autópályán éppúgy,  
mint a városban.

Sebességkorlátozó tábla felismerő rendszer (ISLW).
Észleli a sebességkorlátozásokat, valamint az előzési tilalmat,  
a releváns információt pedig valós időben jeleníti meg a 
navigációs berendezés kijelzőjén és a műszeregységben.

Sávtartó rendszer (LKA).
A rendszer az elülső kamera segítségével felügyeli az 
útfelfestéseket. Amennyiben a jármű a vezető akarata ellenére 
elhagyja a sávot, a rendszer hang- és fényjelzéssel riasztja a 
vezetőt, majd a kormányzásba beavatkozva visszatéríti a 
járművet a helyes irányba.

Mögöttes keresztirányú forgalomfelügyelet (RCCW).
Ha nehezen belátható helyről kell kitolatnia, a rendszer  
nem csak figyelmezteti az oldalról érkező járművekre,  
de automatikusan le is fékezi az autót.

Ráfutásos balesetet megelőző rendszer (FCA).
Az autó előtti útszakaszt kamerával és radarral pásztázó FCA 
figyelmezteti a vezetőt, ha hirtelen fékezést észlel, majd 
automatikusan lassítani kezd. A rendszer a gyalogosokat  
és a kerékpárosokat is észleli.

Távolsági fényszóróasszisztens (HBA).
Minimális stressz, maximális látómező. A HBA nem csak a 
szemből érkező, de az Ön előtt haladó járműveket is észleli,  
és szükség esetén tompított világításra vált.
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N Line karosszériaszínek.
A tízféle karosszériaszínből válogatva saját ízléséhez igazíthatja az i30 N Line-t.

Shadow Grey alapszín

Egyes karosszériaszínek nem biztos, hogy megrendelhetők, illetve bizonyos időszakokban átmenetileg nem elérhetők. A rendelkezésre álló termékekről érdeklődjön márkakereskedőjénél.

Dark Knight Gray gyöngyház Phantom Black gyöngyház Silky Bronze metálfényAtlas White alapszín
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Shimmering Silver metálfénySunset Red gyöngyház Teal metálfény Amazon Gray metálfényEngine Red alapszín
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N Line belső színek.
Tegye kényelmesebbé komfortzónáját. A motorsportosabb hangulatért válasszon a kétféle N Line kombináció közül.

Az N logóval és kontrasztos piros öltésekkel ellátott, látványos N Line sportülések kiválóan tartanak  
és rendkívül kényelmesek is.

Az N Line sportülések szövetkárpitozással, illetve 
elegáns nyersbőr / bőr kombinációban kaphatók.
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N Line keréktárcsák.
Az i30 N Line választható 17 és 18 colos könnyűfém keréktárcsái felhívják magukra a figyelmet  
és még dinamikusabb kiállással vértezik fel ezt a motorsport ihletésű felszereltségi szintet.

17 colos könnyűfém keréktárcsa
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18 colos könnyűfém keréktárcsa
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Az elegáns részletek 
szépsége.
Az i30.
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Minden irányból 
elegáns.
Az i30-ast sikeressé tevő kifinomult felületek és precízen megformált vonalak most kecses, friss 
stíluselemekkel újultak meg. Az eddiginél is merészebb, elegánsabb és kifinomultabb új hűtőrács 
és újratervezett lökhárító kihangsúlyozza az i30 modernebb külsejét. A metálfényű 
dekorelemekkel díszített, teljesen újraalkotott légbeömlők visszafogottak, mégis elegánsak.  
A kifinomult orrkialakításra az új, keskenyebb LED-es fényszórók és a V alakú, integrált nappali 
fények teszik fel a koronát. A letisztult profilt még inkább kiemeli az erőteljes karaktervonal,  
amely elegáns ívben húzódik az első LED-es fényszóróktól egészen a kombinált hátsó LED-es 
lámpatestekig.
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Erősebb. Karakteresebb. Kifinomultabb.

Határozottabb vonalaival és elegáns, új részleteivel a hátsó lökhárító kifinomult képet mutat. Alsó felét teljesen 
átrajzoltuk: markáns, kettős krómkerete teremt exkluzív megjelenést. A kecsesebb, keskenyebb hátsó ködlámpa  
a lökhárítón mélyebbre költözött, ezzel az autó vizuális tömegközéppontja közelebb került az aszfalthoz.  
Az új LED-es kombinált hátsó lámpatestek V alakjában visszaköszönnek az elülső nappali fényszórók kialakításában.  
Ez egyszersmind elegánsan szimmetrikus kapcsolatot teremt az orr és a far között, teljességgel egyedülálló 
fénykarakterrel ruházva fel az i30-ast.
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Szélesebb hűtőmaszk krómtónusú díszítőelemekkel.

Kiemelt formai részletek.
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Kecses, teljes LED-es fényszórók és V alakú, integrált nappali fények. Kettős krómkeret a hátsó lökhárító alsó felén.
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Magával ragadja 
Önt és minden csomagját.

Az i30 kombi.
Az i30 kombi különösen tágas helykínálatával újraalkotja az elegancia fogalmát, ezáltal pedig a stílus  
új szintjével gazdagítja kategóriáját. A precízen megmunkált felületek, az elkeskenyedő sziluett és az új,  
elegáns formai elemek kecses, egyszerű eleganciát sugároznak. Az ötletes kombi üdítően dekoratív formatervével,  
kimagasló variálhatóságával és tágas belső terével újragondolja az autópiac ezen szegmensét. 
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Az elismerés  
alapfelszereltség.

Az i30 Fastback.
A lenyűgözőnek született i30 Fastback kecsesen döntött vonalai és lendületes „Fastback” tetővonala 
elegánsan emeli ki a modellt a tömegből.  Az i30 Fastback dinamikus sziluettje és új formai elemei az 
elegancia magas színvonalával kényeztetik el az Ön szépérzékét. 
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Elegánsan tágas,  
remek kilátással!
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Elegánsan tágas,  
remek kilátással!
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Foglaljon helyet a kényelem 
eddig ismeretlen szintjén.

Az i30 belső tere.
Foglaljon helyet az i30-család bármely modelljében, és azonnal megérinti a részletekbe menő kidolgozottság.  
A műszerfal, a belső felületek és az alkatrészek egyszerű eleganciája prémium hatást kelt. Az átdolgozott, 
modernebb belső környezetben kifinomultabb légbeömlő nyílásokat talál, illetve három új árnyalatban választhat 
díszítőelemeket. Ha még modernebb megjelenésre vágyna, válassza az új 7 colos digitális műszeregységet és az új 
10,25 colos navigációs érintőképernyőt.
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Külső színek.
Tegye egyedivé az i30-ast: válasszon a kilencféle karosszériaszín közül.

Egyes karosszériaszínek nem biztos, hogy megrendelhetők, illetve bizonyos időszakokban átmenetileg nem elérhetők. A rendelkezésre álló termékekről érdeklődjön márkakereskedőjénél.

Dark Knight Gray gyöngyház Phantom Black gyöngyház Silky Bronze metálfényAtlas White alapszín Engine Red alapszín
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Shimmering Silver metálfénySunset Red gyöngyház Teal metálfény Amazon Gray metálfény
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Beltéri színvilág.
Az eddigi Black beltéri szín mellett három új színnel (Pewter Gray, Ebony Brown és Moss Gray) bővült a belső dekorlehetőségek választéka.  
Az üléskárpit lehet szövet, bőr vagy a kettő kombinációja; összesen nem kevesebb mint nyolcféle lehetőség közül választhat.

Black Pewter Grey Moss Gray Ebony Brown

Bőr Bőr

Szövet / bőr 

Szövet Szövet 

Bőr
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Keréktárcsák.
i30-át a legkülönfélébb méretekben elérhető, divatos keréktárcsák  
széles repertoárjából szerelheti fel, melyek között megtalálható új rajzolatú,  
Diamond Cut kidolgozású könnyűfém keréktárcsák (16 és 17 colos méretben)  
tökéletesen egészítik ki az autó kifinomult oldalnézetét. 

17 colos könnyűfém keréktárcsa

15 colos dísztárcsa

18 colos könnyűfém keréktárcsa

16 colos acél keréktárcsa
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Műszaki adatok és méretek
Típus 1.5 DPi (110 PS) 1.0 T-GDi (120 PS) - 48V optional 1.5 T-GDi (159 PS) 48V

Lökettérfogat (cm3) 1498 998 1482

Hengerek száma 4 3 4

Furat x löket (mm) 72 × 92 71 × 84,0 71,6 × 92,0

Sűrítési viszony 11 10,5 10,5

Max. teljesítmény (kW / perc) 80,9 / 6000 88,3 / 6000 117,5 / 5500

Max. teljesítmény (LE / perc) 110 / 6000 120 / 6000 159 / 5500

Max. Forgatónyomaték (Nm) 144,2 172 253

Szelepek 16 szelep 12 szelep 16 szelep

Sebességváltó Kézi Kézi DCT Kézi DCT

Fokozatok száma 6 6 7 6 7

Teljesítmény * 

Max. sebesség (km/óra) 187 196 210

0-100 km/óra gyorsulás (másodperc) 12,3 11,2 8,4 8,6

Károsanyag-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás 

CO2 kibocsátás (g/km, WLTP) 137 120 121 126 126

Városi fogyasztás (l/100 km) 7,98 6,61 6,67 6,93 7,26

Országúti fogyasztás (l/100 km) 5,46 4,69 4,74 4,94 4,94

Kombinált fogyasztás (l/100 km) 6,01 5,28 5,35 5,57 5,66

Tömeg (5 ajtós)* 

Menetkész tömeg, min. (kg) 1176 1216 1246 1250 1282

Menetkész tömeg, max. (kg) 1325 1365 1395 1399 1431

Tömeg (kombi)* 

Menetkész tömeg, min. (kg) 1206 1241 1271 1277 1307

Menetkész tömeg, max. (kg) 1384 1399 1429 1435 1465

Tömeg (fastback)* 

Menetkész tömeg, min. (kg) 1252 1282 1270 1302

Menetkész tömeg, max. (kg) 1393 1423 1451 1453

Kerék típusa Abroncsok

15 colos acél keréktárcsa ** 195 / 65 R15

16 colos könnyűfém keréktárcsa 205 / 55 R16

17 colos könnyűfém keréktárcsa 225 / 45 R17

18 colos könnyűfém keréktárcsa *** 225 / 40 R18

* Az összes teljesítmény- és tömegadat az ötajtós modellre vonatkozik ** Csak ötajtós és kombi *** Csak Fastback

Az i30 N Line  
Teljes szélesség 1.795
Teljes magasság 1.455
Teljes hosszúság  4.340
Tengelytáv 2.650
Nyomtáv (elől) 1.549 - 1.573
Nyomtáv (hátul) 1.562 - 1.581
Csomagtartó (min / max) 395 / 1.301

Az i30 kombi N Line 
Teljes szélesség 1.795
Teljes magasság 1.465 (1.475)
Teljes hosszúság 4.585
Tengelytáv 2.650
Nyomtáv (elől) 1.559 - 1.573
Nyomtáv (hátul) 1.567 - 1.581
Csomagtartó (min / max) 602 / 1.650

Az i30 Fastback N Line  
Teljes szélesség 1.795
Teljes magasság 1.425
Teljes hosszúság 4.455
Tengelytáv 2.650
Nyomtáv (elől) 1.555 - 1.565
Nyomtáv (hátul) 1.563 - 1.573
Csomagtartó (min / max) 450 / 1.351

Mértékegység: mm

Mértékegység: liter
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Ön annyi mindenkinek viseli gondját.

Mi majd  
gondoskodunk 
Önről.

Az élet nagyszerű. Ugyanakkor néha túl sok a felelősség: munka, gyerekek, szülők… Biztosan előfordul, hogy ezernyi dolog jár  
a fejében. Az i30 volánja mögött azonban nyugodtan hátradőlhet - hiszen mindenről gondoskodtunk. Az i30 ötajtós, kombi  
és Fastback változatait élvonalbeli intelligens technológiákkal szereltük fel, az első osztályú biztonsági funkcióktól kezdve  
az első osztályú kapcsolódáson át a rendkívül takarékos hajtásláncokig. Olyan technológiákkal, amelyek folyamatosan  
gondoskodnak Önről és szeretteiről.
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Márkakereskedő pecsétje

Hyundai Motor Company
http://worldwide.hyundai.com
GEN. LHD 0810 ENG. WD                                                   
Copyright © 2020 Hyundai Motor Europe. Minden jog fenntartva.

* A Hyundai 5 éves, kilométer-korlátozás nélküli garanciája csak a hivatalos Hyundai márkakereskedő által 
a végfelhasználónak értékesített Hyundai járművekre vonatkozik, ahogy ezt a garanciafüzet ÁSZF fejezete is
tartalmazza. További részletekről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél.

A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül
változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépjárművek valós színe a nyomdai
eljárás korlátai miatt eltérhet a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek
megfelelnek az európai piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban
látható modelleket egyes esetekben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban
nem minden modellváltozat szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés
nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért, kérjük,
forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.
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