Hyundai i30

Vůz pro naši
dobu.
Málokdy se stane, aby nový vůz vypadal
ideálně již na první pohled. Nová generace
Hyundai i30 tak činí s vytříbeným stylem.
Osloví každého – svobodné, zadané, rodiny,
mladé i „mladé duchem“. Atraktivní design,
vyspělá konektivita a nejkomplexnější soubor
bezpečnostních technologií umocňují jeho
pozitivní image.
Nastal čas pro novou generaci Hyundai i30.
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Výrazný design.
Nová generace i30 definuje novou DNA designu budoucích
modelů Hyundai. Precizně tvarované plochy, ostrá silueta
a expresivní stylistické detaily vytvářejí atmosféru elegantní,
nekomplikované sofistikovanosti. Nově vyvinutá kaskádovitá
maska chladiče je inspirována ladným proudem roztavené oceli
a zanechává trvalý dojem síly a pohybu. Pozoruhodné hlavní
LED světlomety a přitažlivá LED světla pro denní svícení završují
svůdný charakter vozu.
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Nastal čas pro další pokrok.
Provozní vlastnosti nové generace i30 posilují nové zážehové
motory přeplňované turbodmychadlem. Na vrcholu stojí
agregát 1.4 T-GDI poskytující nejvyšší výkon 103 kW a ohromující
točivý moment 242 Nm při pouhých 1500 ot./min. K dispozici
je rovněž tříválec 1.0 T-GDI s výkonem 88 kW a turbodiesel
1.6 CRDi nabízený ve třech různých výkonových variantách:
70 kW, 81 kW nebo 100 kW. V kombinaci se sportovní 7stupňovou
dvouspojkovou převodovkou DCT (Dual Clutch Transmission),
strmějším řízením a agilnější ovladatelností poskytuje nová
generace i30 naprosto skvělé zážitky z jízdy.
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Nastal čas pro připojení.
V nové generaci i30 si budete užívat bezprostřední přístup
k integrovaným funkcím z oblasti konektivity, navigace,
informací a zábavy prostřednictvím 8" dotykového
displeje. LIVE Services, Apple CarPlay™ a Android Auto™
zajistí při každé jízdě nepřetržité spojení s okolním
světem, přísun aktuálních informací i dokonalou zábavu.
To vše v elegantním stylu a kvalitě, která zosobňuje
moderní charakter nové generace i30.
Apple CarPlay™ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Apple Inc. Android Auto™ je registrovanou ochrannou
známkou společnosti Google Inc.

Apple CarPlay™

8" dotykový displej navigačního systému
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Bezdrátové nabíjení chytrého telefonu
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Nastal čas pro vyšší
bezpečnost.
Jen velmi málo vozů dosud nabídlo tolik výbavy pro naprostý
pocit jistoty a bezpečí. Nová generace i30 je prvním vozem
Hyundai, který je vybaven asistentem pro sledování pozornosti
řidiče DAA (Driver Attention Alert). Tato funkce detekuje jakýkoli
náznak ztráty soustředění řidiče na bezpečné řízení. Mezi další
vyspělé bezpečnostní systémy patří autonomní nouzové brzdění
AEB (Autonomous Emergency Braking), sledování mrtvého úhlu
BSD (Blind-Spot Detection) a adaptivní tempomat SCC (Smart
Cruise Control).

Sledování mrtvého úhlu BSD (Blind-Spot Detection)
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Nastal čas pro inovace.
Nižší hmotnost vylepšuje provozní vlastnosti a zvyšuje
hospodárnost. Hyundai proto vyvinul skelet karoserie nové
generace i30 s širokým využitím ultravysokopevnostní
oceli, která umožnila znatelně snížit váhu vozu. Důmyslná
konstrukce nových přeplňovaných motorů nabízí nejen
rychlejší odezvu na pohyb pedálu plynu a vyšší točivý
moment v nízkých otáčkách, ale také nižší hmotnost.
Jednotka 1.4 T-GDI váží o 14 kg méně než její předchůdce.

Vyšší odolnost, nižší hmotnost. Celkem 53 % nosného skeletu je vyrobeno z ultravysokopevnostní
oceli. V porovnání s předchůdcem má nová generace i30 o 28 kg nižší hmotnost.
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Kola

Motory

Výbava

Panoramatické střešní okno

16" kola

Barvy

Volič jízdních režimů

1,0 T-GDI 88 kW

Černý interiér

Dvoutónový černošedý interiér

Pastelové barvy
Integrovaná paměť nastavení sedadla
řidiče

7stupňová dvouspojková
převodovka DCT

Polar White

1,4 T-GDI 103 kW

Dvouzónová automatická klimatizace

17" kola

1,6 CRDi 70/81/100 kW
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Ventilovaná přední sedadla

Metalické barvy

Engine Red

Platinum Silver

Micron Gray

Moon Rock

Stargazing Blue

Ara Blue

Fiery Red

Phantom Black

White Sand

Demitasse Brown

Elektrická parkovací brzda

Startování tlačítkem

Hodnoty spotřeby paliva pro novou generaci modelové řady Hyundai i30: kombinovaná spotřeba 5,6 – 3,4 l/100 km, emise CO2 130 – 89 g/km. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou předběžné. To znamená, že uvedené hodnoty
jsou přibližné a získané před obdržením oficiální typové homologace EU pro novou generaci Hyundai i30. Finální hodnoty pro novou generaci Hyundai i30 nebyly v době uzávěrky k dispozici.
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Razítko prodejce

● Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení
dováženému do ČR.
● Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie a čalounění
interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
● Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
● Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.
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.
HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz
Skladové číslo: H07ND182-01

