Nový

Hyundai i30

Jazdite
Novým automobilom
pre každého
Málokedy vás automobil prekvapí
svojím novým vzhľadom.
Nový Hyundai i30 to robí celkom
štýlovo. Je príťažlivý pre každého –
pre samostatne žijúcich ľudí, rodiny,
mladých a pre „nie až takých mladých“.
Nadčasový dizajn, moderné funkcie
konektivity a komplexný balík
bezpečnostných technológií Hyundai
zvyšujú jeho atraktivitu. To z neho robí
nový automobil pre každého.
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Jazdite nadčasovým
štýlom
Každý detail i30 vyžaruje novú, sebavedomú koncepciu dizajnu.
Precízne modelovaný povrch, skosená silueta a expresívne detaily
dizajnu vytvárajú nádych úhľadnej, jednoduchej sofistikovanosti.
Novovyvinutá kaskádovitá maska chladiča, inšpirovaná tečúcou
roztavenou oceľou, dodáva vozidlu výraz sily a pohybu. Výrazné
FULL LED svetlomety a nápadné denné svetlá z LED dopĺňajú
príťažlivý vzhľad.
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Jazdite vzrušujúcim
spôsobom
Nové turbokompresorom prepĺňané benzínové motory zabezpečujú
vysokú dynamiku i30. Medzi nimi vyniká nový benzínový štvorvalec
1.4 T-GDi, ktorý dosahuje výkon 103 kW (140 k). K dispozícii je aj nový
benzínový trojvalec 1.0 T-GDi s výkonom 88 kW (120 k) a turbodiesel
1.6 CRDi v troch rozličných výkonových verziách so 70, 81 a 100 kW
(95, 110 a 136 k). Spolu s dynamickou 7-stupňovou dvojspojkovou
automatickou prevodovkou DCT, bezprostredným riadením
a s agilnými jazdnými vlastnosťami i30 poskytuje vysokú mieru
pôžitku z jazdy.
Spotreba paliva pre nový modelový rad Hyundai i30 v l/100 km: kombinovaná 3,8 – 5,6, emisie CO2 98 – 130 g/km.
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Jazdite a zostaňte
pritom v spojení
Nový Hyundai i30 poskytuje integrovanú konektivitu,
navigáciu a funkcie infotainmentu na dotykovom displeji
s uhlopriečkou 20,3 cm (8"). Služby LIVE Services, ako
aj funkcie Apple CarPlay™ a Android Auto™ umožňujú
komunikačné spojenie, informácie a zábavu počas
každej jazdy. A to všetko sa prezentuje s elegantným
štýlom a s vysokou kvalitou, ktoré vytvárajú nadčasový
charakter i30.
Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná známka Apple Inc. Android Auto™ je registrovaná ochranná známka Google Inc.

Apple CarPlay TM

Dotykový displej navigácie
s uhlopriečkou 20,3 cm (8")

Bezkontaktné nabíjanie smartfónu
* Nekompatibilné smartfóny potrebujú adaptér na
bezkontaktné nabíjanie.
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Jazdite s vysokým
pohodlím
Čistý a prehľadný dizajn kabíny vyvoláva pocit elegancie,
kvality a priestoru. Veľké panoramatické strešné okno
ďalej umocňuje priestrannosť interiéru a elektrická
parkovacia brzda ovládaná tlačidlom zvyšuje nielen
pohodlie, ale aj bezpečnosť. Predné sedadlá môžu byť
vybavené vyhrievaním a ventiláciou.

Vyhrievanie predných sedadiel

Dvojzónová automatická klimatizácia

Panoramatické strešné okno
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Jazdite pokojne a suverénne
Veľmi málo automobilov poskytuje toľko prvkov pre bezpečnosť posádky. Nový i30 je prvým automobilom
Hyundai vybaveným systémom na sledovanie únavy vodiča (DAA), ktorý odhalí nastupujúcu únavu vodiča.
K ďalším vyspelým bezpečnostným technológiám patria asistenčné systémy automatického núdzového
brzdenia (AEB), adaptívny tempomat (ASCC) a systém na monitorovanie mŕtveho uhla (BSD).

Systém monitorovania mŕtveho uhla
(BSD) vizuálne a akusticky upozorňuje
na vozidlá skryté v oblasti mŕtvych uhlov
vonkajších spätných zrkadiel.

Systém na sledovanie únavy vodiča (DAA) odhalí nastupujúcu únavu vodiča a akusticky
aj vizuálne ho upozorní, aby si urobil prestávku na odpočinok.

Adaptívny tempomat (ASCC) udržiava
nastavený odstup od vozidla idúceho
vpredu automatickým spomaľovaním alebo
zrýchľovaním.

Systém automatického núdzového brzdenia (AEB) s funkciou rozoznávania chodcov
automaticky zabrzdí vozidlo, ak hrozí riziko kolízie.
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Jazdite
s inteligentnou
efektívnosťou
Zníženie hmotnosti zlepšuje jazdné vlastnosti
a spotrebu paliva. Preto Hyundai vyvinul karosériu
i30 pri využití ocele ultravysokej pevnosti. A nové
turbokompresorom prepĺňané motory boli vyvinuté nielen
s dôrazom na spontánnu reakciu a priaznivý priebeh
krútiaceho momentu pri nízkych otáčkach, ale aj na
úsporu hmotnosti.

Vyššia pevnosť, nižšia hmotnosť: 53 % nosnej štruktúry skeletu karosérie je vyrobených z ocele
ultravysokej pevnosti. Oproti predchodcovi má i30 o 28 kg ľahšiu karosériu.
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VYBAVENIE

Zadné LED svetlá

Drive Mode Select (len s DCT)

Parkovacia kamera

7-stupňová dvojspojková
prevodovka DCT

Vyhrievaný volant

Elektrická parkovacia brzda

Ventilované predné sedadlá

Tlačidlo na štartovanie/vypínanie
motora
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TECHNICKÉ ÚDAJE
KAROSÉRIA
Karoséria
ROZMERY
Celková dĺžka (mm)
Celková šírka (mm)
Celková výška (mm)
Rázvor (mm)
Minimálna svetlá výška podvozka (mm)
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/212
MOTOR
Typ
Zdvihový objem motora (cm3)
Druh paliva
Počet valcov
Kompresný pomer
Max. výkon (kW/k/ot./min.)

5-dverová

1,4 MPi
zážihový radový
1 368
BA 95 B
4
10,5:1
73/100/6 000

Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)
Príprava zmesi
Objem palivovej nádrže (l)
PREVODOVKA & POHON
Typ
Počet stupňov
VÝKONY
Max. rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)
SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)
Cyklus
- mestský s ISG
- mimomestský s ISG
- kombinovaný s ISG
HMOTNOSTI
Pohotovostná hmotnosť
[Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)
Celková hmotnosť (kg)
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)
Maximálne zaťaženie strechy (kg)
ZAVESENIE
Predných kolies
Zadných kolies
BRZDY
Predné
Zadné
PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík

1,0 T-GDi
zážihový radový
998
BA 95 B
3
10:1
88/120/6 000

1,4 T-GDi
zážihový radový
1 353
BA 95 B
4
10:1
103/140/6 000

4 340
1 795
1 455
2650
140
395 / 1 301

1,6 CRDi LP
vznetový radový
1 582
NM
4
16:1
70/95/4 000

1,6 CRDi SP
vznetový radový
1 582
NM
4
16:1
81/110/4 000
280/1 500300/1 7502 500
2 500
Common Rail System

1,6 CRDi HP
vznetový radový
1 582
NM
4
16:1
100/136/4 000
280/1 500300/1 7503 000
2 500
Common Rail System

134/4 000

171/1 500-4 000

242/1 500-3 200

280/1 500-2 000

viacbodové vstrekovanie

priame vstrekovanie

priame vstrekovanie

Common Rail System

manuálna
6

manuálna
6

manuálna
6

dvojspojková
7

manuálna
6

manuálna
6

dvojspojková
7

manuálna
6

dvojspojková
7

183
12,6

190
11,1

210
8,9

205
9,2

186
12,2

190
11,0

190
11,2

200
10,2

200
10,6

6,8/157
4,9/115
5,6/130

5,8/133
4,6/105
5,0/115

6,6/150
4,8/109
5,4/124

6,4/145
5,0/114
5,5/125

4,1/106
3,6/94
3,8/98

4,2/110
3,6/94
3,8/99

4,4/116
3,9/104
4,1/109

4,3/113
3,7/96
3,9/102

4,4/116
3,9/104
4,1/109

1 169 – 1 316

1 194 – 1 342

1 263 – 1 411

1 263 – 1 411

1 293 – 1 441

1 263 – 1 411

1 293 – 1 441

1 760
1 200

1 800
1 200

1 860
1 500

1 900
1 500

1 860
1 500

1 900
1 500

50

1 204 – 1 352 1 240 – 1 388

1 820
1 850
1 860
1 400
1 400
1 500
600 benzínové verzie/650 dieslové verzie
80
McPherson so stabilizátorom
nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom
kotúčové s vnútorným chladením
kotúčové
195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Servisný interval:
30 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – benzín 1,4 MPi
15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – benzín 1,0 T-GDi a 1,4 T-GDi
30 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr – diesel

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH, s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.
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FARBY

Čierny interiér

Dvojfarebný čierno-sivý interiér

Dvojfarebný čierno-modrý interiér
(len v kombinácii s kožou)

Polar White

Platinum Silver

Micron Gray

Moon Rock

Phantom Black

White Sand

Intense Copper

Demitasse Brown

Stargazing Blue

Ara Blue

Engine Red

Fiery Red

16" zliatinové disky
s 5 dvojitými lúčmi

17" zliatinové disky
s 5 dvojitými lúčmi

DISKY
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Hyundai Motor Czech, s. r. o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
skladové číslo: 045048P

Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od
skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu
pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok
a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo
zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím
predajcom Hyundai o detailoch.

