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Poraba goriva: 7,3 l/100 km;      

Emisije plinov CO2: 169 g/km                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENIK VOZIL HYUNDAI novi i30 Turbo                                      Cenik in oprema, 31.03.2015  
 

 
 

 
 

 
 

Model Št. vrat 
Prostornina 

(ccm) 
Moč kW/KM Menjalnik Cena v EUR 

1,6 T-GDI 
Limited 3 / 5 1.591 137 / 186 6-st. ročni 23.400 

Impression 3 / 5 1.591 137 / 186 6-st. ročni 26.450 
 

 DOPLAČILO ZA PREVOZ IN PRIPRAVO VOZILA: 120 EUR 
 

 
 

Dodatna oprema 

 Cena v EUR 

Bela barva 180 

Kovinska ali mineralna barva  400 

Zasilna rezervna pnevmatika (TEM) 80 

Gretje prednjih sedežev (JSW) (Limited) 200 

Električna parkirna zavora in reže za prezračevanje zadaj (EPB) 270 

Opozorilni sistem za nenamerno menjavo voznega pasu (LDWS) 300 

Integriran navigacijski sistem Hyundai z zaslonom na dotik in aplikacijo MapCare - 4 x nadgradnja in 
posodobitev zemljevidov  v času trajanja garancije vozila (navigacijski sistem, CD in MP3 predvajalnik, 
kamera za vzvratno vožnjo z zaslonom v vzvratnem ogledalu) (Limited) 

 
1.000 

 



  

 

 

GARANCIJSKI POGOJI: 5 let brez omejitve prevoženih km; 12 let na prerjavenje. 
 

VELJAVNOST CENIKA: od 31.03.2015 do preklica oziroma objave novega cenika. Vse cene vsebujejo DMV in DDV. 
 
Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe cen, tehničnih podatkov in opreme  

brez predhodne najave. Slika je simbolna. Cene veljajo za vozila na zalogi. 
 

Oprema  
 

 
 

Limited  

   ZUNANJOST * Osvetljen in hlajen predal pred sovoznikom 

* 18'' aluminijasta platišča s pnevmatikami 225/40 R 18 * Dodatne bralne lučke in predal za očala 

* Komplet za polnjenje predrte pnevmatike * 12V vtičnici spredaj in v prtljažnem prostoru  

* Bi-xenonski žarometi s samodejno nastavitvijo višine snopa * Potovalni računalnik 

   žarometov in pranjem žarometov * Merilnik zunanje temperature 

* Dnevne LED luči * Kontrolna lučka za nivo tekočine za pranje vetrobranskega  stekla 

* LED pozicijske luči * Ogledali v senčnikih 

* Samodejno prižiganje žarometov ob slabši vidljivosti * Stikalo za nastavitev osvetlitve armaturne plošče (reostat) 

* Luči za meglo spredaj * Funkciji „Welcome” in „Follow me home” 

* LED luči zadaj * 40:60 deljiv zadnji sedež 

* Dežni senzor in odmrzovalnik brisalcev * Naslon za roko na zadnjem sedežu z nosilcem za pijačo 

* Parkirni senzorji zadaj * Aluminijasta pedala  

* Zunanji ogledali in kljuke v barvi karoserije * Lučka za osvetljevanje prtljažnika 

* LED smerniki integrirani v zunanjih ogledalih * Dvojno dno v prtljažniku – predal za odlaganje 

* Tonirana stekla    VARNOST 

* Kromirana športna maska * Čelni in stranski zračni blazini za voznika in sopotnika 

* Obrobe oken iz krtačenega aluminija (5-vrat) * Stranski varnostni zavesi 

* Zadnji spojler * Stikalo za deaktiviranje sovoznikove zračne blazine 

* Brisalec zadnjega stekla * Varnostna blazina za zaščito voznikovih kolen 

* Dvojna izpušna cev  * Po višini in nagibu nastavljiva vzglavnika spredaj 

   UDOBJE * Opozorila za nepripete varnostne pasove s senzorji za  

* Dvopodročna samodejna klimatska naprava s samodejnim      prisotnost sopotnikov 

   odroševanjem vetrobranskega stekla * Po višini nastavljiva varnostna pasova z zategovalci s 

* Električni pomik stekel spredaj in zadaj s funkcijo za samodejno     spredaj 

   odpiranje/zapiranje in zaščito proti priprtju za vsa stekla * Protiblokirni zavorni sistem - ABS 

* Daljinsko centralno zaklepanje z alarmom in zložljivim ključem * Napredni elektronski stabilnostni sistem - ESP & VSM 

* Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z omejevalcem * Opozorilni sistem ob zaviranju v sili - ESS 

   hitrosti in upravljanjem na volanskem obroču * Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah - TPMS 

* Supervision merilniki z LCD TFT zaslonom * Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo 

* Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec - HAC * Samodejno odklepanje vozila v primeru trka 

* Športni sedeži v kombinaciji blaga in usnja  

* Po višini nastavljiv voznikov sedež Impression (dodatno k opremi Limited): 

* Električno nastavljiv ledveni del voznikovega sedeža    ZUNANJOST 

* Po višini nastavljiv sopotnikov sedež * Kromirane kljuke za odpiranje vrat 

* Avtoradio s CD in MP3 predvajalnikom, USB in AUX priključkom * Zunanji ogledali s funkcijo samodejnega sklapljanja in  

* 6 zvočniki    vgrajeno lučko za osvetlitev okolice vozila 

* Upravljanje radia na volanskem obroču * Električno pomična panoramska sončna streha z električno 

* Bluetooth prostoročno telefoniranje z glasovnim izbiranjem in    pomičnim senčnikom za zatemnitev 

   upravljanjem na volanskem obroču * Dodatno zatemnjena stekla zadaj 

* Sredinska konzola z vzdolžno nastavljivim naslonom za roko in predalom    UDOBJE 

* V usnje oblečen volan in ročica menjalnika * Pametni ključ z gumbom za zagon motorja 

* Električni servo volan * Gretje prednjih sedežev 

* Sistem Flex Steer (prilagajanje trdote električnega servo volana) * Integriran navigacijski sistem Hyundai z zaslonom na dotik in  

* Ogrevan volanski obroč    aplikacijo MapCare (4 x nadgradnja in posodobitev zemljevidov v  

* Volanski obroč nastavljiv po višini in globini    času trajanja garancije vozila) 

* Vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo * Kamera za vzvratno vožnjo z zaslonom v navigacijski napravi 

* Električni in ogrevani vzvratni ogledali  

* Električno sklopljivi zunanji ogledali  

  

  

 


