Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDi 7 DCT Style
Výbava testovaného modelu:

7 - stupňová dvojspojková automatická prevodovka DCT s DRIVE MODE
ISG (Stop Go systém)
Systém inteligentného manažmentu alternátora
Pneumatiky s rozmerom 225/40 R18
Disky kolies z ľahkých zliatin
Dojazdové rezervné koleso
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla s osvetlením a ukazovateľmi smeru
Predná chrómová maska
Chrómová lišta na spodnej hrane okien
Predné hmlové svetlomety
Predné FULL LED svetlomety so statickým LED prisvecovaním zákrut
Vonkajšie zrkadlá a kľučky dverí vo farbe vozidla
Zadné LED svetlá
LED denné svetlá s funkciou parkovacích svetiel
Metalický lak

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje motora:
Motor: 1,4 T-GDi
Výkon (kW/k): 103/140
Max. krútiaci moment (Nm): 242
Objem palivovej nádrže (l): 50
Zdvihový objem motora cm3: 1 353
Počet valcov: 4
Prevodovka: dvojspojková automatická - 7 st.
Druh paliva: benzín

Spotreba paliva (l/100 km), Cyklus:
Nízky: 7,8 - 7,9
Stredný: 5,8 - 6,2
Vysoký: 5,2 - 5,5
Veľmi vysoký: 6,2 - 6,6
Kombinovaný: 6,0 - 6,4

Emisie CO2 (g/km):
Bezpečnosť

Kombinovaný cyklus: 137 - 145

Antiblokovací systém ABS + BAS
Stabilizačný systém ESC
Asistent pre rozjazd do kopca HAC
Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
Predné bočné airbagy
Okenné airbagy vpredu a vzadu
Kolenný airbag vodiča
Elektronická parkovacia brzda
Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA a systém varovania pred čelným nárazom
FCW
Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti - asistent sledovania dopravných značiek
Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
Úchyty pre detskú sedačku (Isofix)
Vnútorná výbava a komfort

Elektrický posilňovač riadenia
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Kožený volant
Vnútorné pochrómované kľučky dverí
Kovové pedále
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča / spolujazdca / el. nastaviteľná bedrová opierka vodiča
Predné sedadlá s nastaviteľnou dĺžkou sedáka
Polokožené čalúnenie sedadiel
Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel
Vyhrievanie predných sedadiel / vyhrievaný veniec volantu
Zadné sedadlá delené v pomere 3:2
Predná posuvná lakťová opierka / posuvná
Zadná lakťová opierka s držiakmi na nápoje a otvorom na lyže
Schránka na odkladanie okuliarov a osvetlenie interiéru
Osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách
Tónované sklá s pruhom proti zapadajúcemu slnku / solárne sklá a zatmavené sklá zadných
okien
Funkcia komfortného blikania - trojblik
Prístrojová doska Supervision so 4,2" LCD farebným displejom
Palubný počítač
El. ovládanie predných a zadných okien s impulzným ovládaním okien
Organizér batožinového priestoru
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom a imobilizérom
Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Fixačná sieť v batožinovom priestore
Automatická dvojzónová klimatizácia
Automatické odhmlievanie čelného skla
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Svetelný senzor a dažďový senzor
Predné a zadné parkovacie senzory
Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Smart Pack (inteligentný klúc so štartovacím tlacidlom, alarm, imobilizér, klucky s osvetlením,
vonkajšie chrómové klucky dverí, daždový senzor)
Ovládanie audiosystému na volante
USB, AUX, Bluetooth
Integrovaná navigácia s 8" farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/TomTom Live
Zadná parkovacia kamera
Mapové podklady integrovanej navigácie počas doby trvania záruky (raz ročne)
Počet reproduktorov: 6

Príplatková výbava

7 - stupňová dvojspojková automatická prevodovka DCT s DRIVE MODE 1 850 €
Metalický lak 500 €
Cena testovaného modelu:
Cena od:

16 090 €

22 540 €

Dynamika:

Maximálna rýchlosť (km/h): 203
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s): 9,5

Rozmery:

Celková dĺžka (mm): 4 455
Celková šírka (mm): 1 795
Celková výška (mm): 1 425
Rázvor (mm): 2 650
Rozchod predných kolies (mm): 1 555
Rozchod zadných kolies (mm): 1 563
Polomer otáčania (m): 5,3
Minimálna svetlá výška (mm): 135
Objem batož. priestoru (l): 450/1 351

