Hyundai i30

Gotowy na bezpieczeństwo.
Gotowy na łączność.

Gotowy
na Ciebie!

Wszyscy to znamy. Przed wyruszeniem w podróż składamy sobie obietnice. Zapewniamy mamę, że będziemy jechać
ostrożnie. Mówimy najbliższym, że wrócimy na kolację i obiecujemy dzieciom, że przeczytamy im bajkę na dobranoc
po powrocie do domu. Nowy i30 pomaga nam dotrzymywać tych obietnic. Każdego dnia. Dzięki nowemu, eleganckiemu
wzornictwu i trzem odmianom nadwozia, nowa gama i30 jest idealnym rozwiązaniem – niezależnie od Twoich potrzeb.
Wyposażyliśmy nasze samochody w najnowszą inteligentną technologię, w tym najnowocześniejsze systemy
bezpieczeństwa i łączności, jednocześnie oferując pięć oszczędnych układów napędowych – w tym wersje
z układem miękkiej hybrydy 48V. Nowy i30 ma wszystko, czego szukasz. I dużo, dużo więcej.
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Nowy i30 Hatchback
Piękno eleganckich detali.

Elegancki
z każdej strony.
Wyrafinowane powierzchnie i precyzyjnie narysowane linie są wyróżnikiem uhonorowanego
wieloma nagrodami i30, który teraz prezentuje się jeszcze lepiej dzięki wielu nowym eleganckim
elementom stylistycznym. Odważniejszy i bardziej elegancki wyrafinowany nowy grill
i przeprojektowany zderzak podkreślają bardziej nowoczesną sylwetkę i30. Dodatkową nutę
subtelnego wyrafinowania tworzą całkowicie przeprojektowane wloty powietrza z metalowymi
akcentami na skrzydełkach. Nowe, węższe reflektory LED i zintegrowane światła do jazdy
dziennej w kształcie litery V dopełniają odświeżająco elegancki wygląd przodu. Czysty profil
jest podkreślony mocną linią boczną, która elegancko przechodzi od nowych reflektorów LED
z przodu, aż po tylne zespolone światła LED.
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Mocniejszy. Ostrzejszy.
Bardziej wyrafinowany.
Dzięki ostrzejszym liniom i eleganckim rozwiązaniom stylistycznym, nowy zderzak tylny wyraża wyrafinowanie. Dolna
linia zderzaka została całkowicie przeprojektowana. Uwagę przyciągają podwójne chromowane ramki, nadające
ekskluzywny wygląd. Tylne światła przeciwmgielne są węższe i przesunięte, aby obniżyć wizualny środek ciężkości,
nadając pojazdowi elegancki charakter. Nowe tylne światła zespolone LED również mają kształt litery V, który
współgra z przednimi światłami do jazdy dziennej. Dzięki temu powstaje eleganckie symetryczne połączenie między
przodem a tyłem, a i30 ma jedyną w swoim rodzaju sygnaturę świetlną.
8

9

Wyraziste detale.

Szerszy grill przedni z chromowanym wykończeniem.
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Nowe, eleganckie, w pełni diodowe reflektory oraz zintegrowane światła do jazdy dziennej
w kształcie litery V.

Podwójna chromowana ramka u dołu tylnego zderzaka.
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Nowy i30 Wagon

Zaprojektowany, by przewieźć
Ciebie, Twoich bliskich oraz bagaże.
Piękny i przestronny, Nowy i30 Wagon wnosi wyznacza nowy poziom stylistyki w swojej klasie. Precyzyjnie ukształtowane
powierzchnie, zwężająca się sylwetka i eleganckie nowe detale stylistyczne sprawiają, że i30 Wagon jest wyrafinowany
w swojej elegancji i prostocie. To efektowne kombi wstrząśnie segmentem dzięki odświeżająco eleganckiej stylistyce
w połączeniu z doskonałą wszechstronnością i przestronnością.
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Nowy
i30 Fastback

Komplementy w standardzie.
Nowy i30 Fastback został zaprojektowany, by przyciągać wzrok. Jego cechy charakterystyczne to
łagodnie opadający dach i mocno wyprofilowany tylny spojler. Zaprojektowany z niepowtarzalnym
poczuciem elegancji Nowy i30 Fastback wyraża wszystko, co w życiu najlepsze.
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rzestronne wnętrze.

Rozszerzona
gama układów
napędowych.

Nowy i30 jest dostępny z trzema oszczędnymi silnikami benzynowymi o mocach od 110 do 160 KM. Aby jeszcze
bardziej obniżyć zużycie paliwa, możesz wybrać jedną z wersji z układem miękkiej hybrydy 48V. Układ miękkiej
hybrydy zapewnia znaczące obniżenie zużycia paliwa i emisji CO2. Silniki są łączone z 6-biegową skrzynią manualną,
7-biegową dwusprzęgłową skrzynią automatyczną (7DCT) oraz niedawno opracowaną 6-biegową inteligentną
skrzynią manualną (iMT). Skrzynia iMT w określonych sytuacjach automatycznie odłącza silnik od skrzyni biegów,
aby obniżyć zużycia paliwa. Aby umożliwić bardziej dynamiczną jazdę, Hatchback N Line i Fastback N Line mogą
mieć zmodyfikowane dostrojenie zawieszenia i układu kierowniczego. Opcja ta jest dostępna dla 1,5-litrowego silnika
benzynowego z turbodoładowaniem o mocy 160 KM.
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Najnowocześniejsza technologia
oszczędzania paliwa.

Miękka hybryda 48V

Inteligentna manualna skrzynia biegów

Niższe spalanie i poziom emisji i30 z opcjonalnym układem miękkiej hybrydy 48V. Układ wspomaga silnik spalinowy dodatkowym momentem obrotowym 60 Nm podczas przyspieszania –
w zależności od stanu naładowania akumulatora i stopnia przyspieszenia. W rezultacie znacznie obniża się zużycie paliwa i emisja CO2. Układ hybrydowy świetnie sprawdza się również w ruchu
miejskim, zapewniając szybsze i płynniejsze uruchamianie silnika spalinowego po zatrzymaniu, co daje dodatkową oszczędność paliwa. Rozrusznik hybrydowy (HSG) odzyskuje energię
kinetyczną hamowania przekształcając ją w energię elektryczną i przechowuje ją w akumulatorze 48 V do późniejszego wykorzystania.

Zaprojektowana, aby obniżyć emisję i zużycie paliwa, nowa inteligentna manualna skrzynia biegów (iMT) oferowana w Nowym i30 odłącza silnik od skrzyni biegów
przy stałej prędkości i automatyczne przechodzi w tryb żeglowania po każdym zwolnieniu pedału przyspieszenia.*
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* Zależnie od warunków jazdy.
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Panoramiczne okno dachowe
Usiądź wygodnie i poczuj wiatr we włosach. Duże, uchylno-przesuwne okno dachowe, dostępne w i30 Hatchback oraz Wagon pogłębia wrażenie przestronności i lekkości.

Nowy poziom komfortu i wyrafinowania.

Ładowanie bezprzewodowe
Umieszczona w środkowej konsoli, ładowarka indukcyjna umożliwia łatwe ładowanie smartfona
z obsługą Qi bez podłączania kabli.

Kamera cofania
Lepsza widoczność i spokojna głowa podczas cofania. Kamera cofania rejestruje obraz otoczenia za pojazdem,
który jest pokazywany na wysuniętym ekranie dotykowym. Dynamiczne linie pomocy przy parkowaniu na ekranie
dotykowym pokazują ustawienie i tor jazdy samochodu.

Wsiądź do jednej z wersji Nowego i30, a natychmiast poczujesz się wygodnie i komfortowo. Prosta i elegancka deska rozdzielcza i wyposażenie kabiny, tworzą wyjątkowe
poczucie jakości i przestronności. Nowoczesny wystrój wnętrza podkreślają teraz bardziej wyrafinowane wloty powietrza i trzy nowe kolory wykończenia wnętrza do wyboru.
Wybierz nowy 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników i nawigację z ekranem dotykowym 10,25”, aby jeszcze silniej poczuć atmosferę high-tech.
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Technologia
Ciesz się najnowocześniejszą
łącznością.
Zmodernizowany przez dodanie nowoczesnych technologii, które ułatwiają życie i czynią jazdę
przyjemniejszą – Nowy i30 zapewnia wszechstronną łączność, jakiej można oczekiwać od
nowoczesnego samochodu. Wisienką na torcie jest piękny, nowy, wysunięty ekran dotykowy
o przekątnej 10,25 cala, który łączy w sobie nawigację 3D i system łączności Bluelink®.
Obejmują one bezpłatną 5-letnią subskrypcję usług LIVE z aktualizowanymi w czasie
rzeczywistym informacjami o pogodzie, natężeniu ruchu, interesujących miejscach oraz
fotoradarach.
Obsługa Apple CarPlay™ i Android Auto™ pozwala podłączyć smartfon i korzystać z telefonu,
odtwarzać muzykę i używać aplikacji na dużym wyświetlaczu samochodu. Dla zapewnienia
jeszcze większej wygody w konsoli centralnej umieszczono bezprzewodową podkładkę
ładującą.
Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Apple Inc.
Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Google Inc.
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System łaczności Bluelink®

Cel podróży wysyłany do samochodu.
Możesz wsiadać i od razu ruszać w drogę. Jeśli Twój
i30 jest wyposażony w nawigację, to możesz użyć
aplikacji Bluelink, aby wyszukać cel podróży, gdy
jesteś poza samochodem. Bluelink połączy się
następnie z systemem nawigacyjnym w samochodzie,
przesyłając mu gotową trasę.

Zdalne blokowanie i odblokowanie drzwi.
Zdarza Ci się zapomnieć o zamknięciu samochodu?
Bez obaw i30 da Ci znać, wysyłając powiadomienie
na smartfona. Po wprowadzeniu kodu PIN można
zablokować lub odblokować zamki jednym
przyciskiem w aplikacji Bluelink.

Wyznaczanie tras.
Ciesz się dokładniejszymi informacjami o ruchu
drogowym, precyzyjniejszym określaniem czasu
dojazdu i bardziej niezawodnym obliczaniem
najlepszych tras. Nowy, potężny serwer Hyundai
Cloud wykorzystuje dane w czasie rzeczywistym
i dane historyczne do lepszego wyznaczania tras
i prognozowania.

P

Steruj funkcjami samochodu za pomocą smartfona lub poleceń głosowych. Dzięki systemowi łączności Bluelink® Nowy i30 ma wszechstronne możliwości łączności z funkcją rozpoznawania
mowy online oraz szeroką gamą rozwiązań, które czynią jazdę łatwiejszą i przyjemniejszą – jak nowa usługa Hyundai oparta na przetwarzaniu w chmurze: wyznaczanie tras Connected Routing,
która debiutuje w Nowym i30. Oprócz wielu przydatnych funkcji, którymi można sterować za pomocą aplikacji Bluelink, system nawigacji obejmuje również bezpłatną pięcioletnią subskrypcję
usług Hyundai LIVE.
Lokalizacja pojazdu.
Nie pamiętasz, gdzie zaparkowałeś? Żaden problem.
Otwórz aplikację Bluelink, która pokaże Ci twój
samochód na mapie.
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Aktualne ceny paliw.
Szybko znajdź stację oferującą paliwo w przystępnej
cenie – ciągle aktualizowana baza danych zawiera
informacje o cenach paliw i lokalizacji stacji –
wystarczy dotknąć ekranu, by znaleźć najbliższą
stację, jej godziny otwarcia, dostępne metody
płatności.

Diagnostyka na żądanie.
Jeśli chcesz, możesz przeprowadzić pełną kontrolę
diagnostyczną stanu pojazdu za pomocą aplikacji
Bluelink na smartfonie.

Miejsca parkingowe.
Szybciej znajdziesz miejsce parkingowe.
Funkcja informacji o parkowaniu pomagają znaleźć
i porównać opcje parkowania w garażach i na
parkingach, a także miejsca parkingowe na ulicy.

Nawigacja po zaparkowaniu.
Jeśli do celu nie da się dojechać samochodem,
możesz zaparkować i30 i przekazać nawigację
z samochodu do aplikacji w smartfonie.
Twój telefon poprowadzi Cię na miejsce, korzystając
z rzeczywistości rozszerzonej lub Google Maps.
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Hyundai SmartSense.

Asystent unikania kolizji czołowych (FCA).
Obserwujący drogę za pomocą radaru i kamery system
FCA automatycznie hamuje po wykryciu nagłego
hamowania pojazdu jadącego z przodu. System
wykrywa również pieszych i rowerzystów.

System utrzymywania pasa ruchu (LKA).
Obserwuje linie boczne na drodze za pomocą przedniej
kamery. W przypadku niezamierzonego opuszczenia
pasa, ostrzega kierowcę, a w razie potrzeby dokonuje
korekty toru jazdy, aby zapobiec wypadkowi.

Asystent podążania na pasie ruchu (LFA).
Podczas jazdy z prędkością do 180 km/h system
pomaga kierowcy w utrzymywaniu pojazdu pośrodku
zajmowanego pasa ruchu na autostradzie i w mieście.

Asystent unikania zderzenia z pojazdem
w martwym polu (BCA).
Korzystając z dwóch czujników radarowych w dolnym
tylnym zderzaku, system ostrzega o pojazdach
poruszających się w martwym polu. Jeśli włączony
zostanie kierunkowskaz, system uaktywni alarm
dźwiękowy, a następnie zahamuje, aby uniknąć
przewidywanej a kolizji.

Asystent świateł drogowych (HBA).
Mniej stresu i maksymalna widoczność. Asystent świateł
drogowych wykrywa samochody nadjeżdżające
z naprzeciwka oraz jadące tym samym pasem ruchu
i w razie potrzeby zmienia światła drogowe na mijania.

Asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA).
Przy cofaniu w miejscach o ograniczonej widoczności
system ostrzega przed pojazdami przejeżdżającymi
z tyłu, a w razie konieczności automatycznie uruchamia
hamulce.

Inteligentne ostrzeganie o ograniczeniu prędkości
(ISLW).
Funkcja rozpoznaje znaki drogowe, by wyświetlać
ograniczenia prędkości w czasie rzeczywistym na
ekranie nawigacji i w zestawie wskaźników.

System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAW).
Po zidentyfikowaniu wzorca zmęczenia lub nieuwagi
system zwraca uwagę kierowcy za pomocą sygnału
ostrzegawczego i komunikatu na wyświetlaczu,
sugerując przerwę.

Nowy i30 wyposażono również w Hyundai SmartSense – nasz najnowocześniejszy pakiet zaawansowanych systemów wspomagania jazdy – który gwarantuje jeszcze więcej bezpieczeństwa
i spokoju. Dzięki wykorzystaniu przedniego i tylnego radaru oraz kamery wielofunkcyjnej, pakiet aktywnego bezpieczeństwa został uzupełniony o asystenta podążania na pasie ruchu i system
monitorowania martwego pola. Po raz pierwszy dostępny jest również asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym. Podczas cofania z obszarów o słabej widoczności, takich jak miejsca
parkingowe, system ostrzega o zbliżaniu się pojazdów z boku – i jeśli trzeba, automatycznie hamuje.
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Nowy i30
Hatchback
N Line
Piękno wyrazistych detali.
Elegancka bryła, wyrafinowane powierzchnie i precyzyjnie narysowane linie – Nowy i30 zachwyca z każdej strony.
Teraz możesz jeszcze bardziej podkreślić jego sportowy wygląd dzięki przyciągającym wzrok elementom stylistycznym
inspirowanym dynamicznym i30 N. Przeprojektowany, aby uzyskać jeszcze bardziej sportowy wygląd i odważny nowy
styl i30 N Line przyciąga wyrazistymi detalami. Z przodu nowe reflektory LED i światła do jazdy dziennej w kształcie
litery V przyciągają wzrok z daleka, płynnie łącząc się z muskularnym przednim grillem. Zainspirowana lotniczym stylem
odrzutowca, wyjątkowa czarna osłona chłodnicy jest teraz szersza i odważniejsza – wraz z nowym zderzakiem
podkreśla mocną sylwetkę i osiągi i30 N Line. Boczne wloty powietrza, zaprojektowane, aby poprawić właściwości
aerodynamiczne, wyposażone są w skrzydełka.
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W sportowym stylu.
Nowy i30 N Line jest jeszcze bardziej elegancki i odważny. Odświeżony wygląd zewnętrzny obejmuje
całkowicie przeprojektowany tylny zderzak, który jeszcze bardziej podkreśla dynamiczny charakter
N Line. Szeroki dyfuzor, podwójne chromowane końcówki wydechu i nowa srebrna listwa ozdobna
razem wywierają duże wrażenie i nadają tyłowi imponujący sportowy wygląd. Zmieniono również
położenie tylnych świateł przeciwmgielnych, aby obniżyć wizualny środek ciężkości, nadając
pojazdowi bardziej sportowy charakter. Nowe 18’’ calowe obręcze budzą silne skojarzenie N Line
ze światem sportów motorowych.
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Wyraziste detale.

Szerszy i odważniejszy czarny grill.
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Nowe, eleganckie, w pełni diodowe reflektory oraz zintegrowane
światła do jazdy dziennej w kształcie litery V.

Podwójne chromowane końcówki wydechu.
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Nowy i30 Wagon
N Line

Elegancki i przestronny.
Przedstawiamy Nowego i30 Wagon N Line. Pięknie ukształtowany i przestronny – został stworzony, by przyciągać wzrok swoim ostrym designem
i idealnie dopasować się do Twoich potrzeb. Dzięki pięknym proporcjom i niepowtarzalnej sylwetce Nowy i30 Wagon wnosi wyznacza nowy poziom
stylistyki w swojej klasie. Po raz pierwszy oferowane w Nowym i30 Wagon dynamiczne wykończenie N Line inspirowane sportami motorowymi
zostało poddane kompleksowej aktualizacji.
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Zabierz, co chcesz
i doświadczaj więcej.
Przyspieszające puls połączenie stylowego wyrafinowania, inteligentnej łączności i zaawansowanych
systemów bezpieczeństwa w Nowym i30 N Line Wagon na nowo definiuje piękno, nie zapominając
o przestronności – jego obszerne wnętrze dostosowuje się, aby pomieścić wszystko, co potrzebne do pracy,
zabawy i innych aktywności. Wystarczy unieść klapę bagażnika, aby uzyskać łatwy dostęp do obszernej
602-litrowej przestrzeni ładunkowej. A jeśli chcesz przewieźć duże lub długie przedmioty, po prostu złóż
tylne siedzenia na płasko, aby szybko powiększyć przestrzeń ładunkową do imponujących 1650 litrów.
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Nowy i30
Fastback N Line

Niepowtarzalny design.
Charakteryzujący się elegancką, opadającą linią dachu i niższą, ostrzejszą sylwetką – nowy i30 Fastback N Line
z całą mocą odwołuje się do stylistyki sportów motorowych. Podobnie jak reszta rodziny i30, Fastback N Line został
zmodernizowany, zyskując jeszcze bardziej sportowy wygląd. Oprócz dynamicznych smaczków stylistycznych oferuje
również obniżone zawieszenie, które zapewnia jeszcze lepsze trzymanie się drogi i prowadzenie.
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Dreszcz emocji.
Design to coś więcej niż forma, liczą się także wrażenia i odczucia. Coś wyjątkowego, co bezustannie przyciąga
kolejne spojrzenia. Inspiracja kształtem kropli wody sprawiła, że słupek C i tylna szyba zyskały miękkie, eleganckie
kształty podkreślające zwężającą się linię boczną. Opływowa sylwetka i wdzięcznie opadająca linia dachu
sprawiają, że i30 Fastback N Line urzeka eleganckim pięknem. W tylnej części znajduje się pięknie zarysowany
tylny zderzak z elegancko ukształtowaną, czerwoną linią i trójkątnym światłem przeciwmgielnym LED.
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Ciesz się przestronnością
w sportowym wydaniu.

Wnętrze N Line

Wielofunkcyjna kierownica N Line została pokryta perforowaną skórą.

Dźwignia zamiany biegów N Line ma metalowe wykończenie oraz skórzane wstawki.

Ozdobione logo N i czerwonym, kontrastowym obszyciem fotele przednie N Line dają
poczucie kontroli nad pojazdem, a zarazem są bardzo wygodne.

Czerwone kontrastujące przeszycia na siedzeniach, kierownicy i dźwigni zmiany biegów
podkreślają sportowy charakter N Line.

Nowy poziom sportowego stylu.
Zajmij miejsce w zmodernizowanej kabinie Nowego i30 N Line z ekskluzywnymi dodatkami i czerwonymi kontrastowymi przeszyciami – a natychmiast poczujesz sportowe konotacje.
Dźwignia zmiany biegów N Line ma sportowe metalowe akcenty, czerwoną linię wyścigową i skórzane wstawki zapewniające pewniejszy chwyt i budzące skojarzenia z samochodami
wyczynowymi. Stylowa kierownica N Line jest wykończona delikatną skórą z perforowanymi skórzanymi strefami chwytu dla większego komfortu i lepszej kontroli. Sportowe fotele N Line
mają logo N na zagłówkach i są dostępne z wykończeniem materiałowym.
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Kolory nadwozia

Kolory wnętrza

Spersonalizuj swojego Nowego i30, wybierając jeden z 9 kolorów nadwozia. Gamę uzupełniono o trzy nowe kolory: Dark Knight, Silky Bronze i Sunset Red.

Oprócz dotychczasowej czarnej kolorystyki dodano dwa nowe kolory wykończenia wnętrza, aby dać więcej możliwości personalizacji: Pewter Grey i Moss Grey.
Siedzenia mogą być pokryte tkaniną, skórą lub kombinacją tych materiałów – łącznie sześć możliwych opcji.

*

Engine Red
(JHR – specjalny, bez dopłaty)

Atlas White (2)
(SAW – specjalny)

Serenity White Pearl
(W6H – perłowy)

Sunset Red Pearl
(WR6 – perłowy)

Oceanids Black

Pewter Grey

Materiałowa

Materiałowa

Materiałowo-skórzana

Materiałowo-skórzana

Moss Grey

Modern, Smart

Executive
Amazon Gray Metallic
(A5G – metaliczny)

Dark Teal Metallic
(TG8 – metaliczny)

Silky Bronze Metallic
(B6S – metaliczny)

Dark Knight Gray Pearl
(YG7 – perłowy)

Executive + pakiet Luxury
(1) dostępny tylko dla N Line
(2) niedostępny dla Smart, Executive i N Line
Phantom Black Pearl
(PAE – perłowy)

Shimmering Silver Metallic
(R2T – metaliczny)

Shadow Gray (1)
(TKG – specjalny)

Niektóre kolory nadwozia pojazdu mogą być niedostępne lub mogą stać się niedostępne w pewnych okresach. Aby uzyskać informacje o dostępnych produktach, skontaktuj się ze sprzedawcą.
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Skórzana

Skórzana
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Koła

Specyfikacja i wymiary

Efektowny, nowy i30 jest teraz oferowany z szeroką gamą stylowych kół w różnych rozmiarach, w tym z nowymi 16- lub 17-calowymi felgami
aluminiowymi o szlifie diamentowym, które naprawdę podkreślają wyrafinowany profil auta.

Typ

1.5 DPi (110 KM)

1.0 T-GDi (120 KM)

1.5 T-GDi (160 KM) 48V

Pojemność skokowa (cm3)

1 498

998

1 482

Liczba cylindrów

4

3

4

Średnica cylindra x skok tłoka (mm)

72,0 x 92,0

71,0 x 84,0

71,6 x 92,0

Stopień sprężania

11,0:1

10,5:1

10,5:1

Moc maks. (kW przy obr./min)

80,9 / 6000

88,3 / 6000

117,5 / 5500

Moc maks. (KM przy obr./min)

110 / 6000

120 / 6000

160 / 5500

Maks. moment obrotowy (Nm)

144 / 3500

172 / 1500-4000

253 / 1500-3500

Układ zaworowy

16 zaworów

Rodzaje skrzyń biegów

Manualna

Manualna

12 zaworów
DCT

Manualna

16 zaworów
DCT

Liczba biegów

6

6

7

6

7

Osiągi*
Prędkość maksymalna (km/h)

187

196

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

12,3

11,2

210
8,4

8,6

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJE
Felgi stalowe 15”

Felgi aluminiowe 16”

Felgi aluminiowe 17”

Felgi aluminiowe 18”

Średnie zużycie paliwa (l/100 km)

6,0-7,6

5,4-6,2

5,7-6,4

5,6-6,5

5,5-6,3

Średnia emisja CO2 (g/km)

137-153

123-140

128-144

126-148

126-142

Masy *

Koła N Line

Masa własna pojazdu (minimalna) (kg)

1176

1216

1246

1250

1282

Masa własna pojazdu (drogowa) (kg)

1325

1365

1395

1399

1431

Typ koła

Nowy i30 N Line jest dostępny z przykuwającymi uwagę 18-calowymi felgami aluminiowymi, które jeszcze bardziej
podkreślają dynamiczny charakter tej linii wykończenia inspirowanej sportami motorowymi.

Opony

Felgi stalowe 15” **

195/65 R15

Felgi aluminiowe 16”

205/55 R16

Felgi aluminiowe 17”

225/45 R17

Felgi aluminiowe 18” ***

225/40 R18

* Podane wartości osiągów i masy dotyczą odmiany Hatchback ** Tylko Hatchback i Wagon *** Tylko Fastback i wersji N Line

Nowy i30 Hatchback
Szerokość całkowita
Wysokość całkowita
Długość całkowita
Rozstaw osi
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przestrzeń bagażowa (min./maks) (litry)

1795
1455
4340
2650
1549-1573
1562-1581
395 / 1301

Nowy i30 Wagon
Szerokość całkowita
Wysokość całkowita
Długość całkowita
Rozstaw osi
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przestrzeń bagażowa (min./maks) (litry)

1795
1465 (1475)
4585
2650
1559-1573
1567-1581
602 / 1650

Nowy i30 Fastback
Szerokość całkowita
Wysokość całkowita
Długość całkowita
Rozstaw osi
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Przestrzeń bagażowa (min./maks) (litry)

1795
1425
4455
2650
1555-1565
1563-1573
450 / 1351

Felgi aluminiowe 18”
48
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Masz wiele spraw na głowie.

Pozwól nam
zaopiekować się
Tobą.
Życie jest piękne. Ale bywa też stresujące. Praca, dzieci, rodzice. Czasami masz milion spraw do ogarnięcia.
Dlatego świadomość, że wsiadając do Nowego i30, możesz się zrelaksować, jest uspokajająca – nie musisz się o nic
martwić. Zaprojektowaliśmy i wyposażyliśmy nowe i30 Hatchback, i30 Wagon i i30 Fastback w najnowsze inteligentne
technologie: pierwszorzędne funkcje bezpieczeństwa, inteligentną łączność i wydajne układy napędowe.
Technologia, która zawsze dba o Ciebie.
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Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym
parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów. Wzory kolorów wnętrz i nadwozia przedstawione w katalogu mogą różnić się od
rzeczywistych z powodu ograniczeń technologii druku. Wszelkie informacje podane w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Informacje znajdujące się w niniejszym katalogu nie stanowią i nie będą stanowić części umowy nabycia samochodu zawartej między
konsumentem a Autoryzowanym Dealerem Hyundai. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego
sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Samochody Hyundaia objęte są 5-letnią
Gwarancją Bez Limitu Kilometrów. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji.
Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
Hyundai Motor Poland sp. z o.o.
hyundai.com/pl
Copyright © 2022 Hyundai Motor Poland
Wszelkie prawa zastrzeżone.
PL 2022.03.14

Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych
w warunkach zgodnych z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008.
Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ:
technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym
autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.

