CENIK VOZIL HYUNDAI i30 N

Cenik in oprema, 13.03.2019

Prostornina
(ccm)

Moč kW (KM)

Menjalnik

Cena v EUR

N

1.998

184 (250)

6-st. ročni

28.490

N Performance

1.998

202 (275)

6-st. ročni

33.490

N

1.998

184 (250)

6-st. ročni

29.190

N Performance

1.998

202 (275)

6-st. ročni

34.190

Model

5-vrat

Fastback

____________________________________________________________________________________
Poraba goriva: 7,7 – 7,8 l/100 km;
Emisije plinov CO2: 176 – 178 g/km
I30 N 03

Dodatna oprema
Električno pomična panoramska sončna streha z električno pomičnim senčnikom za zatemnitev in LED bralno lučko
Zasilna rezervna pnevmatika na aluminijastem platišču
Dodatno zatemnjena zadnja stekla
Kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi vodili z zaslonom v radijskem aparatu
SLIF - sistem za prepoznavo prometnih znakov
Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav
Paket PERFORMANCE (pri modelih N):
motor 202 kW (275 KM)
športna aluminijasta platišča 8.0J x 19‘‘ s pnevmatikami Pirelli P-Zero 235/35 R19
18‘‘ zavorni diski v rdeči barvi z logotipom N spredaj
17‘‘ zavorni diski zadaj
N corner carving - delna elektronska zapora diferenciala - e-LSD
spremenljiva geometrija izpuha
Paket WINTER:
gretje prednjih sedežev,
ogrevan volanski obroč ter usnjena prestavna ročica
DAB RADIO – digitalni sprejem radijskih signalov (na voljo pri vseh radijskih aparatih)
Paket MULTIMEDIA (pri modelih N):
radio z MP3 predvajalnikom in 8‘‘ visokoločljivim barvnim zaslonom na dotik, združljiv z aplikacijama
Android AutoTM* in Apple CarPlayTM*
Bluetooth prostoročno telefoniranje z glasovnim izbiranjem in upravljanjem na volanskem obroču
kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnim vodenjem
Paket MULTIMEDIA NAV (pri modelih N):
integriran navigacijski sistem Hyundai s TomTom Live storitvijo in 8‘‘ visokoločljivim barvnim zaslonom na
dotik, aplikacijo MapCare (7 x nadgradnja in posodobitev zemljevidov) združljiv z aplikacijama
Android AutoTM* in Apple CarPlayTM*
Bluetooth prostoročno telefoniranje z glasovnim izbiranjem in upravljanjem na volanskem obroču
kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnim vodenjem
Paket SMART (pri modelih N):
pametni ključ (Smart Key) z gumbom za vžig
dodatni lučki v zunanjih kljukah
parkirni senzorji spredaj z vizualnim prikazovalnikom med merilniki
električno sklopljivi zunanji ogledali
dežni senzor
Paket LEATHER (pri modelih N):
oblazinjenje v kombinaciji usnja in velurja
električna in spominska nastavitev voznikovega sedeža
električna nastavitev sopotnikovega sedeža z nastavitvijo dolžine sedala in električno nastavitvijo ledvenega
dela sedeža
električno sklopljivi zunanji ogledali

Cena v EUR
900
120
120
250
100
90

2.300

250
150

790

990

610

1.470

DOPLAČILA:
prevoz in priprava vozila: 160 EUR
bela barva: 180 EUR
kovinska ali mineralna barva in barve Performance Blue (XFB), Shadow Gray (TKG): 400 EUR

I30 N 03

Oprema
Oprema N:

Motor in pogon

Zunanjost

* Hyundai Blue Drive (Stop & Go sistem)
* Sistem Drive Mode Select – prilagajanje načina prestavljanja in
trdote električnega servo volana
* Launch Control - sistem za nadzorovano speljevanje
* REV matching - funkcija samodejnega usklajevanja vrtljajev
motorja ob prestavljanju
* Overboost - samodejno povečanje navora

* Športna aluminijasta platišča 7.5J x 18’’ s pnevmatikami
Michelin PPS 225/40 ZR18
* 17’’ zavorni diski v rdeči barvi spredaj
* 16’’ zavorni diski zadaj
* Športni pragovi v črni barvi
* N kaskadna športna maska motorja v črni barvi z logotipom N
* Bi-LED žarometi z dodatnimi lučmi za osvetlitev ovinka s črnim
ozadjem, LED dnevnimi lučmi in LED pozicijskimi lučmi
* LED zadnje kombinirane luči
* Samodejno prižiganje žarometov ob slabši vidljivosti
* Športna prednji in zadnji odbijač z rdečo letvico
* Dvojna izpušna cev
* Električno nastavljivi in ogrevani konveksni zunanji ogledali
z integriranima LED smernikoma
* Zunanji ogledali v črni sijaj barvi in kljuke v barvi vozila
* Tonirana stekla
* Aerodinamični brisalci vetrobranskega stekla
* Športni zadnji spojler v črni sijaj barvi z vgrajeno trikotno LED
zavorno lučjo (5 vrat)
* V zadnji odbijač vgrajeno trikotno LED luč za meglo (Fastback)
* Parkirni senzorji zadaj z vizualnim prikazom med merilniki
* Pribor za polnjenje predrte pnevmatike
Oprema N Performance (dodatno k opremi N):

Varnost
* Paket SmartSense:
AEB - sistem za zaviranje v sili s senzorji za zaznavanje
vozil
LKA - sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu
DAW - sistem za nadzor voznikove zbranosti
* ABS - protiblokirni zavorni sistem
* BAS - ojačevalnik zavorne sile
* ESC - program za nadzor stabilnosti vozila
* HAC - sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
* ESS - opozorilni sistem ob zaviranju v sili
* TPMS - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
* Čelni zračni blazini za voznika in sopotnika
* Stikalo za izklop sopotnikove zračne blazine
* Stranski zračni blazini in stranski zračni zavesi
* Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo
* Samodejno odklepanje vozila v primeru trka

Udobje
* Samodejna klimatska naprava z ločenim upravljanjem za voznika
in sopotnika s samodejnim odroševanjem vetrobranskega stekla
* ECS - elektronsko nadzorovani blažilniki
* R-MDPS - električni progresivni servo ojačevalnik z asistenco na
zobati letvi
* Po višini in globini nastavljiv volanski obroč
* Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z upravljanjem na
volanskem obroču
* Vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo
* Bralne lučke in stropni predalček za očala
* Športen volanski obroč oblečen v perforirano usnje z dodatki iz
imitacije aluminija in usnjena prestavna ročica
* Po višini nastavljiv voznikov sedež z nastavitvijo dolžine sedala in
električno nastavitvijo ledvenega dela voznikovega sedeža
* Po višini nastavljiv sopotnikov sedež
* Po višini in globini nastavljivi vzglavniki na prednjih sedežih
* Sredinska konzola z naslonom za roko in predalom
* Deljivi in zložljivi zadnji sedeži 60:40
* Zakasnitev ugašanja žarometov in notranjih luči
* Radio z MP3 predvajalnikom, USB in AUX priključkoma,
5’’ LCD barvnim zaslonom na dotik, 6 zvočniki in upravljanjem na
volanskem obroču
* Bluetooth brezžična povezava z upravljanjem na
volanskem obroču
* Vtičnice 12V (spredaj in v prtljažnem prostoru)
* Električni pomik stekel spredaj in zadaj s funkcijo za samodejni
spust/dvig in funkcijo proti priprtju
* Daljinsko centralno zaklepanje z alarmnim sistemom
in zložljivim ključem
* Potovalni računalnik s 4,2’’ LCD barvnim zaslonom med merilniki in
stikalom za nastavitev osvetlitve armaturne plošče
* Kontrolna lučka za nivo tekočine za pranje vetrobranskega stekla
* Pedala oblečena v aluminij
* Originalni tepihi Hyundai
* Polica prtljažnega prostora in osvetlitev prtljažnega prostora

Motor in pogon
* Motor 202 kW (275 KM)
* N corner carving - delna elektronska zapora diferenciala - e-LSD
* Spremenljiva geometrija izpuha

Varnost
* SLIF - sistem za prepoznavo prometnih znakov

Udobje
* Integriran navigacijski sistem Hyundai s TomTom Live
storitvijo, 8’’ visokoločljivim barvnim zaslonom dotik, aplikacijo
MapCare (7 x nadgradnja in posodobitev zemljevidov), združljiv
z aplikacijama Android AutoTM* in Apple CarPlayTM*
* Kamera za vzvratno vožnjo s prikazom v navigacijski napravi
* Bluetooth brezžična povezava z glasovnim izbiranjem in
upravljanjem na volanskem obroču
* Oblazinjenje v kombinaciji usnja in velurja
* Električna in spominska nastavitev voznikovega sedeža
* Električna nastavitev sopotnikovega sedeža z nastavitvijo
dolžine sedala in električno nastavitvijo ledvenega dela sedeža
* Pametni ključ (Smart key) z gumbom za vžig
* Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav
* Ojačitveni drog za zadnjimi sedeži
* Naslon za roke na zadnjem sedežu
* Odprtina v zadnjem sedežu za prevažanje daljših predmetov

Zunanjost
* Športna aluminijasta platišča 8.0J x 19’’ s pnevmatikami
Pirelli P- Zero 235/35 R19
* 18’’ zavorni diski v rdeči barvi z logotipom N spredaj
* 17’’ zavorni diski zadaj
* Solarno vetrobransko steklo in prva stranska stekla
* Dežni senzor
* Dodatno zatemnjena stekla zadaj
* Električno sklopljivi zunanji ogledali
* Parkirni senzorji spredaj z vizualnim prikazom med merilniki
* Dodatni lučki v zunanjih kljukah

I30 N 03

Tehnični podatki
bencinski motor
2.0 T-GDI

MOTOR IN MENJALNIK

6-stopenjski ročni menjalnik
5-vrat

Fastback

Prostornina

1.998 ccm

Maksimalna moč

184 kW (250 KM) pri
6.000 vrt/min

202 kW (275 KM) pri
6.000 vrt/min

184 kW (250 KM) pri
6.000 vrt/min

202 kW (275 KM) pri
6.000 vrt/min

Maksimalni navor

353 Nm
pri 1.500 – 4.000
vrt/min

353 Nm (do 378 Nm v
Overboost funkciji)
pri 1.500 – 4.700 vrt/min

353 Nm
pri 1.500 – 4.000
vrt/min

353 Nm (do 378 Nm v
Overboost funkciji) pri
1.500 – 4.700 vrt/min

Najvišja hitrost

250 km/h

Pospešek 0 – 100 km/h

250 km/h

6,4 s

6,1 s

6,4 s

6,1 s

mestna

10,7 l/100 km

10,6 l/100 km

10,7 l/100 km

10,6 l/100 km

kombinirana

7,8 l/100 km

Poraba goriva

7,7 l/100 km

7,8 l/100 km

7,7 l/100 km

Emisije CO2

176 g/km

178 g/km

176 g/km

178 g/km

Emisije NOx

0,0441 g/km

0,0379 g/km

0,0441 g/km

0,0379 g/km

Emisije plinov – št. trdnih delcev

1,53 x 1011 km

1,75 x 1011 km

1,53 x 1011 km

1,75 x 1011 km

EURO 6

Emisijska stopnja

50 l

Rezervoar za gorivo
Medosna razdalja

2.650 mm

2.650 mm

Dolžina

4.335 mm

4.455 mm

Širina
Višina

1.795 mm

1.795 mm

1.451 mm

1.447 mm

1.417 – 1.419 mm

1.417 – 1.419 mm

Zavore spredaj

17’’

18’’

Zavore zadaj

17’’

18’’

16’’

17’’

16’’

17’’

1.475 – 1.555 kg

1.504 – 1.584 kg

1.494 – 1.573 kg

1.516 – 1.595 kg

spredaj

Pogon

Masa vozila pripravljenega na vožnjo

1.950 kg

Največja tehnično dovoljena masa vozila
378 – 1.316 l

Prostornina prtljažnega prostora
Največja dovoljena masa
priklopnega vozila

zaviranega
nezaviranega

436 – 1.351 l
700 kg
1.600 kg

* "Ogljikov doksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje."
* "Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov."

GARANCIJSKI POGOJI: 5 let brez omejitve prevoženih km**; 12 let na prerjavenje.
VELJAVNOST CENIKA: od 13.03.2019 do preklica oziroma objave novega cenika.
Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV.
Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe cen, tehničnih podatkov in opreme brez predhodne najave.
Cene veljajo za vozila na zalogi.
**5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai prodana preko pooblaščene trgovske mreže
končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila.
* Android Auto je registrirana blagovna znamka Google Inc.
* Apple CarPlay je registrirana blagovna znamka Apple Inc.
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