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Korak naprej.
Novi ljudski avto.
Redko se zgodi, da nov avtomobil zgleda tako neizmerno 
privlačen. i30 očara z zapeljivim dizajnom, prostorno in 
udobno notranjostjo ter vsestransko uporabnostjo. Primeren 
je prav za vsakogar – samske, družine, mlade in mlade po 
srcu. Brezčasna oblika, napredne funkcije povezljivosti in 
celovit paket varnostnih tehnologij dodajajo k privlačnosti. 
i30 je novi ljudski avto.
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Korak naprej v brezčasen slog.
Prefinjena oblika i30 se kaže prav v vsaki podrobnosti. 
Precizno izoblikovane poteze, rahlo padajoča silhueta in 
domiselni detajli izražajo preprosto eleganco. Izstopa velika 
prednja maska s podobo satovja. Poseben čar k privlačni 
zunanjosti dodajajo še vpadljivi LED žarometi in pozornost 
vzbujajoče LED dnevne luči.
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Korak naprej 
k navdušujoči vožnji.
Novi bencinski motorji s turbopolnilnikom poživljajo zmogljivosti Hyundaija i30. 
Vrh bencinske ponudbe predstavlja novi 1,4-litrski T-GDI motor s 103 kW 
(140 KM). Ponudbo bogatita še 1,0-litrski bencinski T-GDI motor z 88,3 kW 
(120 KM) in 1,6-litrski dizelski motor, ki je na voljo s tremi nazivnimi močmi: 70 kW 
(95 KM), 81 kW (110 KM) in 100 kW (136 KM). Skupaj s 7-stopenjskim robotiziranim 
menjalnikom z dvojno sklopko , odzivnim krmiljenjem in enostavnim upravljanjem 
prinašajo izjemno učinkovitost, odlične vozne lastnosti, vrhunsko udobje in 
navdušujočo vozniško izkušnjo.

Poraba goriva: 3,4 – 5,6 l/100 km, emisije CO2: 89 – 130 g/km (kombiniran cikel).
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Korak naprej 
k integrirani povezljivosti.
Trendovski 8 palčni zaslon na dotik omogoča nemoten dostop 
do integriranih funkcij povezljivosti, navigacije in infozabavnih 
sistemov. Storitev LIVE Services, Apple CarPlayTM in 
Android AutoTM skrbijo, da ste na vsakem potovanju v stiku, 
obveščeni in so vam na voljo priljubljene zabavne vsebine. 
Vse našteto dokazuje brezčasen značaj i30, ki ga zaznamujeta 
brezmejna eleganca in ekskluzivna kakovost. 

Apple CarPlay™

8-palčni osrednji zaslon na dotik

Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka Apple Inc. Android Auto™ je registrirana blagovna znamka Google Inc.

Brezžično induktivno polnjenje 
mobilnih telefonov*
*samo za kompatibilne pametne telefone.
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Korak naprej 
v sproščujoče udobje.
Umirjena prefinjenost potniške kabine krepi občutek elegance, 
kakovosti in prostornosti. i30 spada med najprostornejša vozila v 
svojem razredu. Velika premična panoramska sončna streha ustvarja 
svetel in zračen ambient. Električna parkirna zavora omogoča 
več prostora med sprednjima sedežema, ki sta na voljo tako s 
prezračevanjem kot z ogrevanjem.

Ogrevana in hlajena prednja sedeža

Dvonivojska samodejna klimatska 
naprava
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Korak naprej 
k brezkompromisnem zaupanju.
Malo je vozil, ki svojim potnikom zagotavljajo brezkompromisno varnost. i30 je prvo 
Hyundaijevo vozilo, ki je opremljeno s sistemom za zaznavanje utrujenosti voznika. 
Med številnimi vgrajenimi naprednimi varnostnimi tehnologijami so tudi sistem 
za samodejno zaviranje v sili in pametni tempomat.

Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika zazna znake, ki nakazujejo na voznikovo 
utrujenost in opozori z vizualnimi in akustičnimi signali.

Sistem za zaviranje v sili s senzorji za zaznavanje vozil in pešcev samodejno povečuje 
moč zaviranja, skladno s stopnjo nevarnosti ter zaustavi ali močno upočasni vozilo.

Napredni pametni tempomat vzdržuje 
vnaprej nastavljeno razdaljo do spredaj 
vozečih vozil in samodejno poveča (do 
izbrane hitrosti) ali zmanjša hitrost.

Sistem za nadzor mrtvih kotov (BSD) 
zvočno in vizualno opozarja na vozila v 
mrtvem kotu. 
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Večja trdnost, manjša teža 53% karoserije je sestavljene iz ultra lahkega jekla visoke trdnosti. 
V primerjavi s predhodnikom je i30 za 28 kg lažji.

Korak naprej k 
inteligentni učinkovitosti.
Zmanjševanje teže vozila povečuje tako zmogljivost kot 
učinkovitost porabe goriva. Tako je Hyundai za i30 razvil karoserijo 
izdelano iz ultra lahkega jekla visoke trdnosti. Domiselno 
zasnovani motorji s turbopolnilnikom ne skrbijo le za doseganje 
izjemne učinkovitosti že pri nizkih vrtljajih temveč tudi za 
lahkotnost vozila. Novi 1,4-litrski T-GDI motor tehta kar 14 kg manj 
kot njegov predhodnik. 
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Napočil je čas, da skupaj 
naredimo korak naprej.
Čas beži. Nič ne čaka. In tudi za vas včerajšnja 
pravila ne veljajo več. To so misli, ki so 
navdahnile ustvarjanje Hyundaija i30. To je 
avto, ki se bo povsem naravno vključil v vaš 
način življenja, saj predstavlja točno tisto, kar si 
želite in potrebujete. Čas je za nov ljudski avto – 
Hyundai i30.
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BARVE NOTRANJOSTI

BARVE ZUNANJOSTI

MERE

Črna Črno/siva Črno/modra

Polar white (PYW)

Phantom black (PAE)** Stargazing blue (SG5)**

Platinum silver (U3S)**

White sand (Y3Y)*

Micron gray (Z3G)*

Intense cooper (PF8)*

Moon rock (XN3)*

Demitasse brown (RB4)*

Ara blue (R3U)* Engine red (JHR) Fiery red (PR2)*

2.650 mm
  4.340 mm

1.
45

5 
m

m

1.795 mm

* kovinska barva

** mineralna barva



Hyundai Avto Trade,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si

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. Tehnični 
podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila 
prodajalca. Na porabo goriva in emisije CO2 posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe 
vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki. Slike so simbolne. Tehnični podatki in oprema se 
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila prodajalca. 
Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 03/2017




