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ZAUJME NA PRVNÍ POHLED
Třídveřový model i30 přináší na cesty nový impuls. I když právě nejede, svým energickým designem zaručeně udělá dojem. V kombinaci 

s citlivým řízením a plynulou akcelerací, kterou zajišťuje řada dynamických a současně úsporných motorů, skýtá i30 ryzí požitek z jízdy, ať už 

se vydáte kamkoli.
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InspIrace z každého 
úHLU POHLEDU
Model i30 se zrodil a vyrostl v Evropě. Je vý 
sledkem usilovné týmové práce, jejímž cílem 
bylo vyvinout třídveřový vůz, který bude v kaž 
dém ohledu vzrušující. Charakteristický fluidní 
design třídveřové verze i30 se vy značuje ener
gičtějším, sportovnějším vzhledem. Skrývá 
se za ním vůz určující nové standardy kvality 
a výkonnosti.

a. Maska, jež se vtiskne do paměti:
Výrazná mřížka chladiče je po stranách lemovaná mlho
vými světly s LED světlomety pro denní svícení, zatímco 
narázník je níže posazený.

B. To nejlepší z designu: 
Říkáme mu Fluidic Sculpture a je inspirován procesy a tva
ry, jež se vyskytují v přírodě. Součástí sportovní zad ní 
části karoserie je nově tvarovaný nárazník s horizontálními 
mlhovými světly. Pro účely lepší viditelnosti a odvážnějšího 
designu jsou volitelně k dispozici rovněž zadní světla s LED 
diodami. Dynamický vzhled mohou doplnit 17palcová kola 
z lehké slitiny. 

c. slunce na dotyk tlačítka: 
Dvoudílné panoramatické střešní okno, které je součástí 
vo litelné výbavy, se v mžiku otevře a dopřeje vám oprav
dový požitek z jízdy pod širým nebem. Automaticky ovlá
da ný deflektor chrání před silným větrem. 

A
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Nový třídveřový model i30 nabízí stejnou míru relaxace i vzrušení. Vysoce kvalitní materiály a inteligentní technologie, včetně vyhřívaného volan

tu, audiosystému s šesti reproduktory a CD a MP3 přehrávačem nebo zadní kamery, vytvářejí dokonalou zónu pohodlí. Výkonné motory jsou spo

jeny s převodovkami umožňujícími hladké a přesné řazení, takže výsledkem je vskutku dynamická jízda. 

VíTejTe na paLUBĚ. 
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přIpraVen UpoUTaT pozornosT
Interiér třídveřového modelu i30 působí oslnivě. Brilantní, od váž ný 
a luxusní – každičký detail tohoto vozu Hyundai svádí k vyjížďce. 
Pět motorů představuje osvěžující kombinaci dynamické jízdy ve 
městě i na dálnici a nízkých emisí. Ke všem motorům i30 si lze 
rovněž zvolit naši inovační technologii ISG (Stop & Go systém) 
pro ještě větší úsporu paliva. Například čtyřválcový 1,6litrový 
vznětový motor s vysokým točivým momentem 260 Nm a značným 
výkonem 94 kW (128 k) se potom chlubí velmi malou kombinovanou 
spotřebou 3,7 l / 100 km a hodnotou emisí CO2 pouhých 97 g / km.

stylové sezení:
Příplatkové kožené čalounění sedadel doplňuje kůží po
tažený volant a hlavice řadící páky. Ergonomicky tvaro
vané sedadlo ř idiče může být vybaveno elek tr icky 
ovládanou bederní opěrkou, s jejíž pomocí si budete uží
vat i ty nejdelší cesty. K dispozici je rovněž vyhřívání 
předních sedadel a posuvná přední středová opěrka rukou 
s úložným prostorem. 

Šestistupňová manuální 
převodovka. 
Šestistupňová manuální převodovka 
je k dispozici pro všechny motory 
i30 a zajišťuje velmi přesné 
a plynulé řazení. Ukazatel na palubní 
desce signalizuje ideální okamžik 
k přeřazení s cílem snížit spotřebu 
paliva a emise CO2. 

Šestistupňová automatická 
převodovka. 
Všechny 1,6litrové motory lze 
zkombinovat s šestistupňovou 
automatickou převodovkou, jež 
pomáhá zlepšit akceleraci a snížit 
spotřebu paliva. Tuto převodovku 
doplňuje ještě systém Active Eco, 
jehož aktivací lze docílit snížené 
spotřeby i emisí CO2. 



naBídka BareV a ČaLoUnĚní.
BareVnÁ proVedení karosérIe

proVedení InTerIérU

TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ
KOMBINOVANÉ ČALOUNĚNÍ 
LÁTKA / KŮŽE KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ

Aqua Blue (T2U)

Ice Blue (XAF)

Blue Berry (WAE)

Phantom Black (PAE)

Cashmere Brown (NSW)

Satin Amber (P5N) Sleek Silver (RAH)

Steel Gray (ZAR)Hazel Brown (U8N)

Béžové Béžové

ČernéČerné

Béžové

Černé

5 let záruka bez omezení ujetých km
  Celoevropská záruka bez omezení počtu 

najetých km vyjma zvláštních případů.
  Záruka se vztahuje na výrobní vady vozidla.

5 let asistenční služby zdarma
  Asistenční pomoc v případě nepojízdnosti 

vozidla z důvodu výrobní vady vozidla.
 Platí na celém území EU.
  V případě nehody lze využít pro základní 

asistenci.

5 let kondiční prohlídky zdarma
  1krát ročně základní kontrola vozidla.
  12 kontrolních bodů (motor, podvozek, brzdy, 

provozní kapaliny atd.).
  Doporučujeme využít před letní nebo zimní 

dovolenou.

program komplexní záruky 
hyundai:

PASTELOVÉ BARVY METALICKÉ BARVY

Creamy White (TCW)

4 300 mm
2 650 mm

1 
47

0 
m

m

1 780 mm

Cool Red (TWR)



3dveřová, 5místná
MOTOR 1,4i MPI CVVT 1,6i MPI DCVVT 1.6 GDI DCVVT 1,6 CRDi VGT

Typ zážehový řadový DOHC,16 V zážehový řadový DOHC,16 V zážehový řadový DOHC,16 V vznětový řadový DOHC,16 V

Zdvihový objem motoru (cm3) 1396 1591 1591 1582

Druh paliva 95 NAT 95 NAT 95 NAT diesel

Počet válců 4 4 4 4

Kompresní poměr 10,5 10,5 11 17,3 17,3

Maximální výkon (kW/k/ot./min.) 73,2 / 100 / 5 500 88 / 120 / 6 300 99 / 135 / 6 300 81 / 110 / 4000 94 / 128 / 4 000

Maximální točivý moment (Nm/ot./min.) 137 / 4 200 156 / 4 850 164,3 / 4 850 260 / 1 9002 750 260 / 1 9002 750

Příprava směsi vícebodové vstřikování vícebodové vstřikování vícebodové vstřikování Common Rail

Objem palivové nádrže (l) 53

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ převodovky manuální manuální automatická manuální automatická manuální automatická manuální automatická

Počet převodových stupňů 6 6 6 6 6 6 6 6 6

DYNAMIKA

Maximální rychlost (km/h) 182 192 192 195 (190 s ISG) 192 185 180 197 (188 s ISG) 186

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 13,2 10,9 11,9 9,9 11 11,5 12,3 10,9 11,7

SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO2 (l/100km)/(g/km)*

Cyklus  městský (se systémem ISG) 7,9 / 184 (7,2 / 167) 8,5 / 198 (7,8 / 180) 9,5 / 223 7,7 / 180 (6,4 / 149) 9,1 / 212 4,9 / 128 (4,1 / 109) 7,2 / 189 4,9 / 128 (4,1 / 109) 7,2 / 189

            mimoměstský (se systémem ISG) 4,9 / 114 (4,6 / 108) 5,0 / 115 (4,8 / 113) 5,2 / 122 4,6 / 107 (4,3 / 100) 5,3 / 125 3,7 / 98 (3,5 / 91) 4,5 / 118 3,7 / 98 (3,5 / 91) 4,5 / 118

            kombinovaný (se systémem ISG) 6,0 / 139 (5,6 / 130) 6,3 / 146 (5,9 / 138) 6,8 / 159 5,7 / 134 (5,0 / 118) 6,7 / 157 4,1 / 109 (3,7 / 97) 5,5 / 145 4,1 / 109 (3,7 / 97) 5,5 / 145

HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) 12601380 12621390 12951419 12671395 12991423 13651496 13851511 13651496 13851511

Největší technicky přípustná hmotnost 1820 1820 1850 1820 1850 1920 1940 1920 1940

Hmotnost brzděného přívěsu 1200 1300 1200 1400 1300 1500 1400 1500 1400

Hmotnost nebrzděného přívěsu 600 benzínová verze / 650 dieselová verze

Nosnost střechy 80**

ROZMĚRY

Celková délka (mm) 4300

Celková šířka (mm) 1780

Celková výška (mm) 1470 (1465 se systémem ISG)

Rozvor (mm) 2650

Rozchod vpředu (mm) 1563 (kola 195/65 R15 ocel) / 1569 (kola 195/65 R15 slitina) / 1555 (kola 205/55 R16 slitina) / 1549 (kola 225/45 R17 slitina)

Rozchod vzadu (mm) 1571 (kola 195/65 R15 ocel) / 1577 (kola 195/65 R15 slitina) / 1563 (kola 205/55 R16 slitina) / 1557 (kola 225/45 R17 slitina)

Poloměr otáčení (m) 5,3

Minimální světlá výška (mm) 140

Obj. zav. prostoru (l) zákl. / sklop. sedadla (VDA) 378 / 1316

PODVOZEK

Přední náprava typ McPherson se stabilizátorem

Zadní náprava víceprvková

Přední / zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové

* Hodnoty pro letní pneumatiky 195 / 65 R15. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země.  
Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80 / 1268 / EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.
** Na vozidla vybavená panoramatickou střechou nelze namontovat střešní nosič.

záruka 5 let bez omezení km.
záruka 12 let na prorezivění karosérie.

TechnIcké Údaje.



Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než 
jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí 
jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský 
růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. 
Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení 
zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový 
slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude 
překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

www.facebook.com/discoverhyundai 
 www.youtube.com/discoverhyundai

hYUndaI Motor czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4

155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

skladové číslo: H07ND165




