Uradni uvoznik in distributer vozil Hyundai v Sloveniji:
Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana
Brnčičeva ulica 45
1231 LJUBLJANA

i30 N FL 03

CENIK VOZIL HYUNDAI novi i30 N
Model

Prostornina
(ccm)

Cenik in oprema, 02.11.2022

Moč kW (KM)

Menjalnik

Cena v EUR

5-vrat
N
N Performance

1.998

184 (250)
206 (280)

6-st. ročni

29.570
35.980

Fastback
N
N Performance

1.998

184 (250)
206 (280)

6-st. ročni

30.270
36.310

Poraba goriva: 7,676 – 8,396 l/100 km
Emisije plinov CO2: 174,50 – 190,70 g/km

i30 N FL 03

Dodatna oprema
Bela barva
Kovinska, mineralna, Shadow Grey (TKG) ali Performance Blue (XFB) barva
N DCT menjalnik (N Performance):
8-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko (DCT) z možnostjo ročnega prestavljanja
obvolanski prestavni ročici
N DCT športni vozni načini: N Power Shift (NPS), N Grin Shift (NGS) in N Track Sense Shift (NTS)
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 (N)
ISLW - inteligentni sistem za prepoznavanje prometnih znakov (N; zahteva paket MULTIMEDIA NAV)
Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav (N)
Paket PERFORMANCE (N):
motor 206 kW (280 KM) + Flat Power (največja moč pri povečanem območju vrtljajev)
športna kovana platišča iz lahke litine 8.0J x 19’’ v grafitno sivi mat barvi s pnevmatikami
Pirelli P Zero HN 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
ESG - spremenljiva geometrija izpuha z električnim (ojačevalnikom) generatorjem športnega zvoka
Paket WINTER:
gretje prednjih sedežev,
ogrevan volanski obroč
Paket MULTIMEDIA NAV (N):
infozabavni sistem z integriranim navigacijskim sistemom Hyundai s TomTom Live storitvijo in 10.25‘‘ (26 cm)
visokoločljivim barvnim zaslonom na dotik, aplikacijo MapCare (7 let nadgradenj in posodobitev zemljevidov)
združljiv z aplikacijama Android AutoTM* in Apple CarPlayTM* ter nadgradnjo z dodatnim modemom, ki
omogoča povezavo z aplikacijo Hyundai Bluelink®
Paket SMART (N):
pametni ključ (Smart Key) z gumbom za vžig
dodatni lučki v zunanjih kljukah
parkirni senzorji spredaj z vizualnim prikazovalnikom med merilniki
električno zložljivi zunanji ogledali
dežni senzor s samodejnim delovanjem brisalnikov vetrobranskega stekla
Paket SMART SENSE + – za vozila z ročnim menjalnikom (N; 5 vrat):
BCW – sistem za opozarjanje na oviro v mrtvem kotu z asistentom ob menjavi voznega pasu
RCCW – sistem za opozarjanje ob zaznavi prečnega prometa zadaj
SEW – opozorilni sistem za varno izstopanje iz vozila
Paket LEATHER (N):
oblazinjenje v kombinaciji usnja in velurja
električno nastavljiv voznikov sedež z možnostjo dveh spominskih nastavitev
električna nastavitev sopotnikovega sedeža z nastavitvijo dolžine sedala in električno nastavitvijo ledvenega
dela sedeža
električno zložljivi zunanji ogledali
Paket N Light Seats (zahteva paket WINTER):
športna „monoform“ prednja sedeža z integriranima vzglavnikoma
oblazinjenje v kombinaciji usnja in Alcantare® z osvetljenim znakom N
* prednja sedeža sta nastavljiva po višini

Cena v EUR
180
400
2.000

900
120
120
100
110

2.900

270

830

650

370

1.470

1.230
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Oprema
Oprema N:

Motor in pogon

Zunanjost

* Hyundai Blue Drive (Stop & Go sistem)
* Sistem N Grin Control System – izbor načina vožnje
(Eco, Comfort, Sport, N in N Custom načini)
* ECS – elektronsko krmiljeno vzmetenje
* Launch Control - sistem za nadzorovano speljevanje
* REV matching - funkcija samodejnega usklajevanja vrtljajev
motorja ob prestavljanju

* Športna aluminijasta platišča 7.5J x 18’’ s pnevmatikami
Michelin Pilot Super Sport 225/40 ZR18
* 17’’ zavorni diski v rdeči barvi spredaj
* 16’’ zavorni diski zadaj
* 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 v obliki črke V in LED pozicijskimi lučmi
* LED zadnje kombinirane luči v obliki črke V
* Samodejno prižiganje žarometov ob slabši vidljivosti
* Športna prednji in zadnji odbijač v barvi karoserije z rdečimi ali
grafitno sivimi letvicami
* Športni pragovi v črni barvi
* Dve kromirani izpušni cevi
* Električno nastavljivi in ogrevani konveksni zunanji ogledali z
vgrajenima LED smernikoma
* Zunanji ogledali v črni sijaj barvi in kljuke v barvi vozila
* Tonirana stekla

Varnost
* Sistemi SMART SENSE:
FCWS - sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk
FCA - sistem za samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem
vozil in pešcev
LKA - sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu
LFA – sistem ohranjanja smeri in sledenja oznakam voznega pasu
DAA - sistem za nadzor voznikove zbranosti
HBA - sistem za samodejni vklop in zasenčenje dolgih žarometov
LVDA – funkcija opozarjanja voznika na speljevanje vozila spredaj
-

Ecall – sistem za samodejni klic v sili

* ABS - protiblokirni zavorni sistem
* BAS - ojačevalnik zavorne sile

* Aerodinamični brisalci vetrobranskega stekla
* Športni zadnji spojler v črni sijaj barvi z vgrajeno trikotno LED
zavorno lučjo (5 vrat)

* ESC – elektronski nadzor stabilnosti vozila

* V zadnji odbijač vgrajena trikotna LED luč za meglo (Fastback)

* HAC - sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
* ESS – funkcija opozarjanja z utripanjem zavornih luči ob močnejšem zaviranju

* Parkirni senzorji zadaj z vizualnim prikazom med merilniki

* TPMS - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Oprema N Performance (dodatno k opremi N):

* Čelni zračni blazini za voznika in sopotnika

Motor in pogon

* Stikalo za izklop sopotnikove zračne blazine

* Motor 206 kW (280 KM) + Flat Power (največja moč pri povečanem

* Stranski zračni blazini in stranski zračni zavesi

* Pribor za polnjenje predrte pnevmatike

območju vrtljajev)

* Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo

* N corner carving - delna elektronska zapora diferenciala - e-LSD

* Samodejno odklepanje vozila v primeru trka

* ESG - spremenljiva geometrija izpuha z elektronskim generatorjem

Udobje
* Samodejna klimatska naprava z ločenim upravljanjem za voznika
in sopotnika s samodejnim odroševanjem vetrobranskega stekla

športnega zvoka

Varnost
* Sistemi SMART SENSE:

* R-MDPS - električni progresivni servo ojačevalnik z asistenco na zobati letvi
* Električni progresivni servo ojačevalnik volanskega mehanizma
* Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z omejevalnikom hitrosti
in upravljanjem na volanskem obroču
* Športno oblikovani sedeži z oznako N
* Črna notranjost s šivi in dodatki na sedežih, volanskem obroču, vratih,
armaturni plošči in osrednji konzoli v Perfomance Blue barvi
* Po višini nastavljiv voznikov sedež z nastavitvijo dolžine sedala in
električno nastavitvijo ledvenega dela voznikovega sedeža
* Po višini nastavljiv sopotnikov sedež

Udobje

* Deljivi in zložljivi zadnji sedeži 60:40 z naslonom za roke

* Infozabavni sistem z integriranim navigacijskim sistemom Hyundai s

* Vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo
* LED bralne lučke in stropni predalček za očala
* N športni volanski obroč oblečen v perforirano usnje z dodatki v grafitni
barvi in N usnjena prestavna ročica
* Infozabavni sistem z DAB+ sprejemnikom radijskih frekvenc, MP3
predvajalnikom, 8‘‘(20,32 cm) visokoločljivim barvnim zaslonom na
dotik, 6 zvočniki, shark fin anteno in upravljanjem na volanskem
obroču, združljiv z aplikacijama Android AutoTM* in Apple CarPlayTM*
* Kamera za vzvratno vožnjo s prikazom v infozabavnem sistemu
* Bluetooth brezžična povezava z glasovnim izbiranjem in upravljanjem
na volanskem obroču
* 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’’ (10,67 cm) LCD barvnim zaslonom med
merilniki in stikalom za nastavitev osvetlitve armaturne plošče
* Sredinska konzola z naslonom za roko in predalom
* Kontrolna lučka za nivo tekočine za pranje vetrobranskega stekla
* Aluminijasta pedala in počivalo za nogo
* Zakasnitev ugašanja žarometov in notranjih luči
* Originalni tepihi Hyundai N
* Polica prtljažnega prostora in osvetlitev prtljažnega prostora

-

-

-

BCW – sistem opozarjanja na oviro v mrtvem kotu z asistentom
ob menjavi voznega pasu in sistemom RCCW za opozarjanje na
prečni promet zadaj (vozila z ročnim menjalnikom; 5 vrat)
BCA – aktivni sistem za opozarjanje in samodejno zaviranje v sili
v primeru zaznave ovire v mrtvem kotu in sistemom RCCA za
opozarjanje in samodejno zaviranje ob zaznavi prečnega
prometa zadaj (vozila z robotiziranim menjalnikom; 5 vrat)
SEW – opozorilni sistem za varno izstopanje iz vozila (5 vrat)
ISLW - inteligentni sistem za prepoznavanje prometnih znakov

TomTom Live storitvijo, 10.25’’ (26 cm) visokoločljivim barvnim zaslonom
na dotik, aplikacijo MapCare (7 let nadgradenj in posodobitev zemljevidov),
združljiv z aplikacijama Android AutoTM* in Apple CarPlayTM* ter nadgradnjo
z dodatnim modemom, ki omogoča povezavo z aplikacijo Hyundai BlueLink®
* Pametni ključ (Smart key) z gumbom za vžig
* Oblazinjenje v kombinaciji usnja in velurja
* Električno nastavljiv voznikov sedež z možnostjo dveh spominskih nastavitev
* Električna nastavitev sopotnikovega sedeža z nastavitvijo
dolžine sedala in električno nastavitvijo ledvenega dela sedeža
* Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav
* Ojačitveni drog za zadnjimi sedeži
* Odprtina v zadnjem sedežu za prevažanje daljših predmetov
* Po višini nastavljivo dno v prtljažnem prostoru

Zunanjost
* Športna kovana platišča iz lahke litine 8.0J x 19’’ v grafitno sivi mat barvi s
pnevmatikami Pirelli P Zero HN 235/35 R19
* 18’’ zavorni diski v rdeči barvi z logotipom N spredaj
* 17’’ zavorni diski zadaj
* Solarno vetrobransko steklo in prva stranska stekla
* Dodatno zatemnjena stekla zadaj
* Dežni senzor s samodejnim delovanjem brisalnikov vetrobranskega stekla
* Električno zložljivi zunanji ogledali
* Parkirni senzorji spredaj z vizualnim prikazom med merilniki
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Tehnični podatki
bencinski motor
2.0 T-GDI

MOTOR IN MENJALNIK
5-vrat
6-stopenjski
ročni

Menjalnik

6-stopenjski
ročni

Fastback
6-stopenjski
ročni

8-stopenjski DCT

Prostornina

6-stopenjski
ročni

8-stopenjski DCT

1.998 ccm

Maksimalna moč

184 kW (250 KM)
pri 6.000 vrt/min

206 kW (280 KM) pri 5.500 –
6.000 vrt/min

Maksimalni navor

353 Nm pri
2.000 – 4.250
vrt/min

392 Nm pri 2.100 – 4.700 vrt/min

Najvišja hitrost
Pospešek 0 – 100 km/h

184 kW (250
KM) pri 6.000
vrt/min
353 Nm pri
2.000 – 4.250
vrt/min

206 kW (280 KM) pri 5.500 –
6.000 vrt/min
392 Nm pri 2.100 – 4.700 vrt/min

250 km/h

Poraba goriva

kombinirana

Emisije CO2

6,4 s

5,9 s

5,4 s

6,4 s

5,9 s

5,4 s

7,676 l/100 km

8,018 l/100 km

8,396 l/100 km

7,676 l/100 km

8,018 l/100 km

8,396 l/100 km

174,50 g/km

182,30 g/km

190,70 g/km

174,50 g/km

182,30 g/km

190,70 g/km

Emisije NOx

0,0236 g/km

0,0226 g/km

0,0238 g/km

0,0236 g/km

0,0226 g/km

0,0238 g/km

Emisije plinov – št. trdnih delcev

0,42 x 1011 km

0,92 x 1011 km

0,56 x 1011 km

0,42 x 1011 km

0,92 x 1011 km

0,56 x 1011 km

EURO 6d

Emisijska stopnja

53 l

Rezervoar za gorivo
Medosna razdalja

2.650 mm

2.650 mm

Dolžina

4.340 mm

4.455 mm

Širina
Višina

1.795 mm

1.795 mm

1.444 - 1.445 mm

1.417 – 1.419 mm
na prednji kolesi

Pogon
Zavore spredaj

kolutne - 17’’

kolutne - 18’’

kolutne - 17’’

kolutne - 18’’

Zavore zadaj

kolutne - 16’’

kolutne - 17’’
1.494 – 1.974
1.530 – 1.610 kg
kg
1.940 kg
1.970 kg

kolutne - 16’’
1.494 – 1.579
kg
1.930 kg

kolutne - 17’’
1.506 – 1.586
1.549 – 1.629 kg
kg
1.950 kg
1.980 kg

Masa vozila pripravljenega na vožnjo
Največja tehnično dovoljena masa vozila
Prostornina prtljažnega prostora
Največja dovoljena masa
priklopnega vozila

1.475 – 1.560 kg
1.920 kg

381 – 1.301 l

z naletno zavoro
brez naletne zavore

436 – 1.351 l
1.600 kg
700 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 02.11.2022 do preklica oziroma objave novega cenika.
Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV.
Stroški transporta in priprave vozila so vključeni v priporočeno maloprodajno ceno vozila.
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.
Podatke o pnevmatikah si lahko ogledate na: 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.
* Android Auto je registrirana blagovna znamka Google Inc.
* Apple CarPlay je registrirana blagovna znamka Apple Inc.
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