
Modelový rad i30



Väčšia bezpečnosť. Lepšia konektivita. 

Viac ľudskosti. 

Robíme to všetci. Predtým, ako sa vydáme na cestu, sľubujeme svojim blízkym rozličné veci. 

Matkám, že budeme jazdiť bezpečne. Partnerom, že prídeme včas na večeru. A svojim deťom, 

že keď sa vrátime domov, prečítame im rozprávku pred spaním. Nový i30 je navrhnutý tak, že 

tieto sľuby môžeme vždy znova splniť. Všetky modelové verzie sú vybavené najmodernejšou 

inteligentnou technológiou, ako ako je náš komplex asistenčných systémov a množstvo funk-

cií digitálnej konektivity. Pridali sme viac technológie, aby ste mohli byť ľudskejší. 
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Tri spôsoby 
pre vás. 

Rodina, zábava, imidž? Hodí sa na všetko. So svojím úhľadným novým dizajnom 

a troma typmi karosérie nový i30 perfektne splní akékoľvek vaše požiadavky. S naj-

modernejšími bezpečnostnými prvkami, inteligentnými technológiami a funkciami 

digitálnej konektivity, spolu s piatimi úspornými motormi – vrátane verzií mild hyb-

rid 48 V, nový i30 prináša všetko, čo hľadáte. A ešte oveľa viac.
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Krása 
energických 
detailov.
Nový i30 hatchback N Line.

So svojím elegantným, modelovaným dizajnom, vycibrenými plochami a precíznymi líniami nový 

i30 vyniká pri pohľade z  každého uhla. A  teraz ho môžete posunúť na ešte športovejšiu úroveň 

nápadnými dizajnovými prvkami, inšpirovanými vysoko výkonným modelom i30 N. Kompletne 

modernizovaný dizajn verzie i30 N Line fascinuje športovými detailmi. 

Na prednej časti karosérie už z diaľky upútajú nové LED svetlomety s dennými svetlami v profile 

písmena V, elegantne nadväzujúce na energickú masku chladiča. Maska chladiča s  jedinečnou 

čiernou mriežkou, inšpirovanou leteckým dizajnom, je teraz širšia a výraznejšia – a spolu s novým 

nárazníkom vizuálne zvýrazňuje energický postoj a výkonnosť i30 N Line. Dynamické bočné otvory 

na vstup vzduchu lemujú vertikálne krídelká, špeciálne navrhnuté na zlepšenie aerodynamických 

vlastností karosérie.
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Športový štýl dizajnu.

Osviežený výrazný dizajn nového i30 N Line zahŕňa aj nový zadný nárazník, ktorý zvýraz-

ňuje dynamický charakter verzie N Line. Široký difúzor, zdvojená koncovka výfuku a nová 

strieborná akcentná línia vytvárajú spolu pôsobivý vzhľad zadnej časti karosérie, inšpiro-

vaný automobilovým športom. Zadné hmlové svetlá sú umiestnené nižšie v  nárazníku, 

čím znižujú vizuálne ťažisko pre športovejší dojem. A  aj nové kolesá z  ľahkej zliatiny 

formátu 17 alebo 18 palcov svojím dizajnom demonštrujú korene N Line v automobilo-

vom športe.
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Dizajnové novinky.

Širšia a výraznejšia čierna mriežka. Elegantné nové full LED svetlomety s integrovanými dennými svetlami v profile písmena V. Dve chrómované koncovky výfuku. 
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Navrhnutý
pre všestrannosť.

Nový i30 kombi N Line.
Predstavujeme nový i30 kombi N Line. Je nádherne modelovaný a jeho ostrejší dizajn okamžite upúta – 

a pritom svojou priestrannosťou a variabilitou dokáže perfektne splniť všetky vaše požiadavky. So svojimi 

elegantnými proporciami a nezameniteľnou siluetou nový i30 kombi prináša do svojej triedy nový dizajn. 

Dynamická verzia N Line, inšpirovaná automobilovým športom, je teraz po prvý raz k dispozícii aj pre nový 

i30 kombi.
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Odvezie všetko 
kam chcete.

Ako kombinácia sofistikovaného dizajnu a  najmodernejších technológií i30 kombi N Line 

nanovo definuje krásu veľkého priestoru. Jeho interiér je pripravený na všetko, čo vám život 

prináša – prácu, voľný čas aj všetko medzi tým. Stačí otvoriť piate dvere pre pohodlný prístup 

do batožinového priestoru s veľkým základným objemom 602 litrov. A ak potrebujete prepraviť 

neskladné alebo dlhé predmety, jednoducho môžete sklopiť delené operadlo zadného 

sedadla a tým rýchlo zväčšiť objem batožinového priestoru až na maximálnych 1 650 litrov.
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Dizajn ako  
žiadny iný.

Nový i30 Fastback N Line.
S elegantnou, splývajúcou líniou strechy a menšou výškou i30 Fastback N 

Line dodáva ikonickému dizajnu karosérie typu fastback mohutnosť 

z  automobilového športu. Rovnako ako ostatní členovia rodiny i30 aj 

Fastback N Line dostal zmenený dizajn pre ešte športovejší vzhľad. Okrem 

športových dizajnových prvkov má aj podvozok so zmenšenou svetlou 

výškou pre ešte dynamickejšie jazdné vlastnosti. 
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Navrhnutý pre vzrušenie.

Dizajn je viac ako len tvar, je to aj pocit. Ten zvláštny pocit, ktorý vás núti pozrieť sa na nejakú vec ešte raz. Ako 

zadné stĺpiky karosérie a zadné okno inšpirované kvapkou vody, ktorých mäkký a elegantný tvar zvýrazňuje 

klinovitú bočnú líniu karosérie. Splývajúcu líniu strechy i30 Fastback N Line zakončuje efektívny zadný spojler. 

Modelovaný zadný nárazník s elegantne tvarovanou reflexnou charakterovou líniou a trojuholníkovým zadným 

hmlovým svetlom bol prevzatý z vysoko výkonného modelu i30 Fastback N.

18 19



Technológia,
ktorá vám umožní zostať  

ľudskými.

Ľudia sú vysoko sofistikované bytosti, no nie sú dokonalí. Stratíme kľúče, rozlejeme 

kávu alebo zabudneme odbočiť. To nás robí ľudskými. A dobrou správou je, že nikto 

nemusí byť dokonalý. Pretože každý nový Hyundai i30 je vybavený širokým portfó-

liom inteligentných technológií. Naše najmodrenejšie asistenčné systémy, kom-

fortné prvky a  funkcie digitálnej konektivity sú perfektnou odpoveďou na ľudskú 

nedokonalosť. Pridali sme viac technológie, aby ste mohli byť ľudskejší.
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10,25‘ farebný LCD displej

Zažite najmodernejšiu 
konektivitu.

Modernizácia vám prináša najmodernejšiu techniku uľahčujúcu váš život – a spríjemňujúcu jazdu. 

Nový i30 vám poskytuje dokonalú digitálnu konektivitu, akú očakávate od inteligentného automobilu 

dneška. Prístrojovému panelu korunuje nový, elegantný odsadený dotykový displej s uhlopriečkou 

26 cm (10,25") pre integrovanú navigáciu s  trojrozmerným zobrazovaním mapy a  online služby 

Bluelink® Connected Car Services. Zahŕňa aj na 5  rokov predplatené služby LIVE Services 

s dopravnými informáciami v reálnom čase, správami o počasí, informáciami o bodoch záujmu POI 

a upozorneniami na rýchlostné radary a kamery*. Apple CarPlay™ a Android Auto™ umožňujú pripojiť 

váš smartfón a ovládať prehrávanie hudby, funkcie telefónu a aplikácie na veľkej obrazovke. Pre ešte 

väčšie pohodlie je v stredovej konzole umiestnená priehradka na bezdrôtové nabíjanie smartfónu.

Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná značka Apple Inc.

Android Auto™ je registrovaná ochranná značka Google Inc. 

* Upozornenia na rýchlostné radary a kamery nie sú k dispozícii vo všetkých štátoch.
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Ovládajte svoj automobil zo svojho smartfónu – alebo hlasom. Služby Bluelink® Connected Car Services prinášajú digitálnu konektivitu priamo do nového i30 s online hlasovým ovládaním 

a širokou škálou funkcií zvyšujúcich pohodlie – ako nová služba Hyundai na báze cloudu: Connected Routing, ktorá má premiéru v novom i30. Okrem mnohých inteligentných funkcií, 

ktoré môžete ovládať pomocou aplikácie Bluelink, navigačný systém zahŕňa aj na päť rokov predplatené služby Hyundai LIVE Services.

Bluelink® Connected Car Services.

P
Aktuálne informácie o cenách paliva 
Nájdite čerpaciu stanicu s  výhodnejšou cenou – táto 
služba vám poskytuje kontinuálne aktualizované ceny 
paliva a informácie o polohe čerpacích staníc, otváracích 
hodinách a  spôsoboch platby – všetko zobrazené na 
obrazovke vášho navigačného systému.

Parkovanie na komunikáciách a verejných parkoviskách 
Rýchlejšie nájdite parkovacie miesto a  parkujte efektív-
nejšie a  bez stresu. Funkcia informácií o  parkovacích 
miestach vám pomôže nájsť a porovnať možnosti parko-
vania v  garážach, na parkoviskách a  na parkovacích 
miestach na komunikáciách.

Connected Routing.
Využite aktuálnejšie dopravné informácie, presnejší výpo-
čet času príjazdu do cieľa a spoľahlivejšie prepočítavanie 
trasy, aby ste došli do cieľa rýchlejšie. Výkonný nový ser-
ver Hyundai Cloud využíva dáta v  reálnom čase a  histo-
rické dáta pre lepší návrh trasy a presnejšie prognózy. 

Navádzanie pre posledný úsek cesty
Ak ste zaparkovali váš i30 predtým, ako ste došli do cieľo-
vého miesta, môžete si prevziať navigáciu z  automobilu 
do aplikácie Bluelink. Potom vás váš smartfón zavedie 
presne na miesto pomocou rozšírenej reality.

Zaslanie cieľa do vozidla
Jednoducho nasadnite a  stlačte gombík na spustenie 
navigácie. Ak je váš i30 vybavený navigačným systémom, 
môžete využiť aplikáciu Bluelink na vyhľadanie cieľa, keď 
ste mimo vozidla. Bluelink sa potom zosynchronizuje 
s vaším navigačným systémom, prenesie doňho trasu a je 
tak okamžite pripravený. 

Vyhľadanie vozidla
Zabudli ste, kde ste zaparkovali? Žiadny problém. Stačí 
otvoriť aplikáciu Bluelink a mapa vás k nemu zavedie.

Diaľkové zamknutie a odomknutie dverí
Zabudli ste zamknúť svoj automobil? Nebojte sa, váš i30 
vás na to upozorní notifikáciou vo vašom smartfóne. 
Potom po vložení svojho kódu PIN môžete zamknúť alebo 
odomknúť dvere na diaľku pomocou tlačidla v  aplikácii 
Bluelink.

Diaľková diagnostika vozidla
Pre pokoj v  duši môžete spustiť kompletnú diagnostiku 
vozidla prostredníctvom aplikácie Bluelink vo svojom 
smartfóne.
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Vychutnajte si 
športový priestor.
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Nová úroveň 
športovosti.

Interiér N Line.
Keď nasadnete do prepracovaného kokpitu nového modelu i30 N Line s exkluzívnymi 

prvkami a  červenými kontrastnými stehmi, okamžite zaregistrujete jeho korene 

v automobilovom športe. Elegantný športový volant N Line má poťah z kvalitnej kože, 

ktorá je v oblastiach optimálneho držania perforovaná pre lepší kontakt a vyšší kom-

fort. Športové predné sedadlá majú logo N na operadlách a sú na výber s poťahom 

z látky alebo z kombinácie koža/alcantara. Radiaca páka N Line má športové kovové 

akcenty a kožou potiahnutú hlavicu s červeným kontrastným pásom pre lepší kontakt 

a športový imidž.
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Komfortné prvky.

Strešné okno
Vpustite do kabíny slnko a vychutnajte si svieži vánok vo vlasoch – strešné okno prináša do interiéru prirodzené 

svetlo a umocňuje pocait veľkého priestoru.

Parkovacia kamera
Lepší výhľad a väčšia istota pri cúvaní. Parkovacia kamera zobrazuje priestor za vozidlom na dotykovom 

displeji systému infotainmentu. Dynamické vodiace čiary na obraze ukazujú miesto, do ktorého vozidlo 

smeruje.

Bezdrôtové nabíjanie.
Priehradka na bezdrôtové nabíjanie je umiestnená v pohodlnom dosahu v stredovej konzole a umožňuje 

indukčné nabíjanie smartfónov kompatibilných so štandardom Qi bez použitia kábla.
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Interior Roominess

Väčšia efektivita. 
Viac možností. Lepšie pohonné jednotky.

Pre nový i30 je na výber päť úsporných benzínových a  naftových motorov vo výkonovom pásme od 

81 kW (110 k) do 117 kW (159 k) A pre ešte nižšiu spotrebu paliva si môžete vybrať aj niekoľko verzií mild 

hybrid 48 V. Systém mild hybrid prispieva k výraznému zníženiu spotreby paliva a emisií CO
2
. Motory sú 

k dispozícii so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou, 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou (7 DCT) 

alebo novo vyvinutou 6-stupňovou inteligentnou manuálnou prevodovkou (iMT). Prevodovka iMT v urči-

tých prevádzkových režimoch pomocou nového systému elektrického ovládania spojky odpája motor od 

prevodovky pre ďalšie zníženie spotreby paliva. A pre ešte dynamickejšiu jazdu majú verzie hatchback 

N Line a Fastback N Line športovo vyladený podvozok a riadenie. Toto vyladenie je k dispozícii v kombi-

nácii s  turbodúchadlom prepĺňaným benzínovým motorom 1,5 litra s výkonom 117 kW (159 k) a  turbo-

dieslom 1,6 litra s výkonom 100 kW (136 k).
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Najmodernejšia technológia šetriaca palivo.

Mild Hybrid 48 V

Ušetrite palivo a znižujte emisie s voliteľným systémom mild hybrid 48 V pre i30. Pri akcelerácii podporuje spaľovací motor prídavným krútiacim momentom 60 Nm – podľa stavu nabitia 

batérie a intenzity akcelerácie. Tým sa výrazne znižuje spotreba paliva a emisie CO
2
. Systém mild hybrid je výhodný aj v mestskej premávke pretože po zastavení umožňuje rýchlejší opä-

tovný štart spaľovacieho motora, čím ďalej znižuje spotrebu paliva.Štartovací generátor MHSG je pripojený drážkovaným remeňom ku kľukovému hriadeľu motora. Pri spomaľovaní a brz-

dení MHSG rekuperáciou premieňa kinetickú energiu na elektrickú energiu, ktorou dobíja batériu 48 V. Systém mild hybrid 48 V, ktorý je na želanie k dispozícii pre turbodúchadlom 

prepĺňané benzínové motory s objemom 1,5 litra, ako aj pre turbodiesel 1,6 litra s výkonom 100 kW (136 k), sa kombinuje so 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou (7 DCT) alebo novo 

vyvinutou 6-stupňovou inteligentnou manuálnou prevodovkou (iMT).

Inteligentná manuálna prevodovka 

Nová inteligentná manuálna prevodovka iMT (Intelligent Manual Transmission), skonštruovaná na šetrenie paliva, v novom i30 

automaticky odpája motor od prevodovky pri jazde konštantnou rýchlosťou, keď vodič uvoľní pedál akcelerátora a vozidlo prejde 

do režimu „plachtenia“*.

* Podľa spôsobu jazdy
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Nový i30 má teraz zdokonalený komplet Hyundai SmartSense združujúci naše najmodernejšie asistenčné systémy pre vyššiu bezpečnosť a  komfort. 

Aktívne bezpečnostné prvky, využívajúce predný a zadný radar a multifunkčnú kameru, zahŕňajú systémy Systém na automatické udržanie vozidla v jazd-

nom pruhu so sledovaním vozidla pred sebou a Systém monitorovania mŕtveho uhla. Po prvý raz je k dispozícii aj systém na upozornenie na vozidlá pribli-

žujúce sa v priečnom smere pri cúvaní. Pri cúvaní na cestu z miesta s obmedzeným výhľadom vás systém nielen upozorňuje na vozidlá približujúce sa 

zboku, ale – ak je to potrebné – aj automaticky zabrzdí i30.

Hyundai SmartSense.

Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla (BCA)
Systém využíva dva radarové senzory v  zadnom nárazníku 

a upozorňuje vás na iné vozidlá v oblasti mŕtvych uhlov vonkaj-

ších spätných zrkadiel. Ak v  takej situácii aktivujete smerové 

svetlá pre zmenu smeru, systém vydá akustický výstražný sig-

nál. 

Systém na sledovanie únavy vodiča (DAW).
Keď systém identifikuje odchýlku spôsobenú únavou, upozorní 

vás zvukovou výstrahou a vyskakujúcou správou v združenom 

prístroji na potrebu prestávky na odpočinok.

Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu so 
sledovaním vozidla pred sebou (LFA).
Aktivovaný asistenčný systém LFA automaticky udržiava 

vozidlo v  strede jazdného pruhu v  rozsahu rýchlosti od 0 do 

180 kilometrov za hodinu na diaľniciach a mestských uliciach. 

Asistent sledovania dopravných značiek (ISLW).
Pomocou kamery rozoznáva dopravné značky obmedzujúce 

rýchlosť a zobrazuje ich v reálnom čase na displeji navigačného 

systému i na displeji združeného prístroja.

Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA).
Využíva multifunkčnú kameru na monitorovanie čiar vodorov-

ného dopravného značenia jazdného pruhu. Ak má vozidlo ten-

denciu neúmyselne vybočiť z jazdného pruhu, systém vás upo-

zorní a  ak je to potrebné, vráti vozidlo do správneho smeru 

korekciou riadením.

Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom 
smere pri cúvaní (RCCA).
Pri cúvaní na cestu z miesta s obmedzeným výhľadom vás sys-

tém nielen upozorňuje na vozidlá približujúce sa zboku, ale – 

ak je to potrebné – aj automaticky zabrzdí i30.

Systém autonómneho núdzového brzdenia (FCA).
Asistenčný systém pomocou multifunkčnej kamery monitoruje 

premávku pred i30 a keď hrozí riziko kolízie s vozidlom idúcim 

vpredu, najprv vás upozorní a  potom aj automaticky zabrzdí. 

Rozoznáva aj chodcov a cyklistov.

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (HBA).
Menej stresu a  vždy optimálne osvetlená cesta. HBA v  noci 

pomocou kamery registruje protiidúce vozidlá i  vozidlá idúce 

vpredu a podľa potreby automaticky prepína na tlmené svetlá.
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Farby interiéru i30 N Line
Skrášlite si svoju komfortnú zónu. Vyberte si jednu z dvoch kombinácií N Line pre posilnenie imidžu automobilového športu.

Atraktívne športové sedadlá N Line s  logom N a  červenými kontrastnými stehmi vám 

poskytujú vysoký komfort.

Športové sedadlá N Line sú na výber s poťahom 

z  látky alebo z  luxusnej kombinácie alcantary 

a kože.
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Krása elegantných 
detailov. 
Nový i30 hatchback.
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Elegantný 
z každého uhla.

Modelované povrchy a  presné línie, ktoré prispeli k  veľkému úspechu mnohokrát 

oceneného i30, boli teraz modernizované celým radom nových elegantných 

dizajnových prvkov. Výraznejšia, elegantná nová maska chladiča a  predný nárazník 

dodávajú novému i30 modernejší vzhľad. Maska chladiča je širšia a  expresívnejšia, 

má trojrozmernú mriežku a  chrómované akcenty, ktoré upútajú na prvý pohľad. 

Ďalším elegantným prvkom sú nové bočné otvory na vstup vzduchu v  nárazníku 

s metalickými akcentmi v tvare krídeliek. Nové, užšie LED svetlomety s integrovanými 

dennými svetlami v profile písmena V dodávajú finálnu bodku osvieženému dizajnu 

prednej časti karosérie. Čistý bočný profil akcentuje výrazná charakterová línia, 

elegantne vychádzajúca z nových LED svetlometov a prebiehajúca po celej ploche 

boku až po zadné skupinové LED svetlá. 
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Energickejší. Ostrejší. Sofistikovanejší.

S  ostrejšími líniami a  elegantnými novými prvkami pôsobí zadný nárazník veľmi sofistikovane. 

Spodná časť nárazníka má úplne nový tvar, dve prominentné chrómované dizajnové obruby jej 

dodávajú nádych exkluzivity. Zadné hmlové svetlá sú užšie a premiestnené nižšie do nárazníka, aby 

posúvali vizuálne ťažisko zadnej časti karosérie nižšie k zemi pre elegantnejší vzhľad. Nové zadné 

skupinové LED svetlá majú svetelnú grafiku v  profile písmena V, ktorá reflektuje denné svetlá 

v  svetlometoch. To vytvára elegantné symetrické prepojenie medzi prednou a  zadnou časťou 

karosérie, dodávajúce i30 jednotnú svetelnú grafiku.
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Širšia maska chladiča s chrómovanými akcentmi. Elegantné nové full LED svetlomety s integrovanými dennými svetlami v profile písmena V. Dve chrómované obruby v zadnom nárazníku.

Dizajnové novinky.
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Navrhnutý, aby 
vás odviezol. 
A všetky vaše veci.

Nový i30 kombi.
Nový i30 kombi kombinuje estetiku s veľkorysým priestorom, čím vytvára novú úroveň dizajnu vo svojej 

triede. Precízne modelované povrchy, splývajúca silueta a elegantné nové detaily dizajnu dodávajú i30 

kombi nádych úhľadnej, jednoduchej vycibrenosti. Toto praktické kombi vyvoláva rozruch vo svojom 

segmente osvieženým elegantným dizajnom v spojení s vysokou variabilitou a veľkým priestorom.
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Komplimenty 
ako štandard.

Nový i30 Fastback.
Elegantnými líniami a splývajúcou krivkou strechy i30 Fastback už na prvý pohľad vystu-

puje z  radu svojich konkurentov. Dynamické kontúry a  nové dizajnové prvky nového i30 

Fastback spoločne vytvárajú estetiku, ktorá oslovuje váš zmysel pre krásne veci v živote. 
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Vychutnajte si 
elegantný priestor.

5352



Zažite novú úroveň komfortu.

Interiér i30.
Posaďte sa do hociktorej z  nových verzií i30 a  okamžite zbadáte pozornosť venovanú detailom. 

Jednoduchá elegancia prístrojového panelu spolu s  povrchmi a  obkladmi v  kabíne vytvára pocit 

kvality a prémiového priestoru. Interiér je teraz modernejší, na prístrojovom paneli sú ušľachtilejšie 

mriežky ventilácie a na výber sú tri nové farby obkladov. Môžete si objednať nový digitálny združený 

displej s uhlopriečkou 17,8 cm (7") a nový navigačný systém s dotykovým displejom 26 cm (10,25"), 

ktoré dodávajú kokpitu vzhľad high-tech.
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Farby interiéru.
Okrem základného čierneho interiéru sú na personalizáciu k dispozícii tri nové farebné vyhotovenia: čierny, sivý a hnedý.

Sedadlá môžu byť potiahnuté látkou, kožou alebo kombináciou obidvoch materiálov, čím máte na výber 8 možností

Čierny Tmavosivý Bledosivý Hnedý

Koža Koža

Látka / kožaLátka / koža

Látka Látka 

Koža
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Máte dosť svojich starostí.

My sa postaráme 
o vás.

Život je krásny. No môže byť aj veľmi rušný. Vaša práca, vaše deti, vaši rodičia. Niekedy vám chodí po rozume 

milión vecí. Preto je dobré vedieť, že keď nastúpite do vášho nového i30, môžete relaxovať – lebo o všetko je 

postarané. Nový i30 hatchback, i30 kombi a i30 Fastback sme navrhli a vybavili s najlepšími inteligentnými tech-

nológiami: najmodernejšími bezpečnostnými systémami, inteligentnou konektivitou a  vysoko efektívnymi 

motormi. To je technológia, ktorá sa o vás vždy postará.

5958



Technické údaje i30 hatchback
KAROSÉRIA

Karoséria 5–dverová

ROZMERY

Celková dĺžka (mm) 4 340

Celková šírka (mm) 1 795

Celková výška (mm) 1 455

Rázvor (mm) 2 650

Rozchod vpredu (mm) 1 573 – 1 559 (podľa rozmeru diskov)

Rozchod vzadu (mm) 1 581 – 1 567 (podľa rozmeru diskov)

Polomer otáčania (m) 5,3

Minimálna svetlá výška podvozku (mm) 140

Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/212 395/1 301

MOTOR 1,5 DPi 1,0 T–GDi 1,5 T–GDi 48V Mild Hybrid 1,6 CRDi MP 1,6 CRDi HP 48V Mild Hybrid

Typ zážihový radový zážihový radový zážihový radový vznetový radový vznetový radový

Zdvihový objem motora (cm3) 1 498 998 1 482 1 598 1 598

Druh paliva BA 95 B BA 95 B BA 95 B NM NM

Počet valcov 4 3 4 4 4

Kompresný pomer 11 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 15,9 : 1 15,9 : 1

Max. výkon (kW/k/ot/min) 81/110/6 000 88/120/6 000 117/159/5 500 85/115/4 000 100/136/4 000

Max. krútiaci moment (Nm/ot/min) 144/3 500 172/1 500–4 000 253/1 500–3 500 280/1 500–2 750 300/1 500– 2 500 280/1 500–3 000 320/2 000– 2 250

Príprava zmesi viacbodové vstrekovanie priame vstrekovanie priame vstrekovanie Common Rail System Common Rail System

Objem palivovej nádrže (l) 50

PREVODOVKA & POHON

Typ manuálna manuálna dvojspojková manuálna dvojspojková manuálna dvojspojková manuálna dvojspojková

Počet stupňov 6 6 7 6 7 6 7 6 7

Počet náprav/poháňaných 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná

VÝKONY

Max. rýchlosť (km/h) 187 196 196 210 210 192 192 200 200

Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 12,3 11,2 11,2 8,4 8,6 10,9 10,9 10,2 9,9

SPOTREBA PALIVA (l/100km)–podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)

Cyklus  – nízky 7,9 - 8,0 6,9 - 7,3 7,2 - 7,5 6,7 - 7,7 7,6 - 7,8 5,7 - 5,8 5,7 5,2 - 5,3 5,8

 – stredný 6,1 - 6,2 5,3 - 5,8 5,5 - 6,0 5,4 - 6,4 5,3 - 6,2 4,3 - 4,4 4,4 4,3 - 4,4 4,6

 – vysoký 5,5 4,8 - 5,3 4,9 - 5,4 4,9 - 5,8 4,8 - 5,5 3,9 - 4,0 4,0 4,0 - 4,1 4,1

 – veľmi vysoký 6,5 - 6,6 5,9 - 6,5 5,9 - 6,6 5,9 - 6,8 5,9 - 6,5 4,9 - 5,0 5,1 5,3 5,3 - 5,4

 – kombinovaný 6,1 - 6,2 5,5 - 6,0 5,7 - 6,2 5,5 - 6,4 5,6 - 6,2 4,6 - 4,7 4,7 4,7 - 4,8 4,9

CO
2
 (g/km)

kombinovaný cyklus 138 - 140 125 - 137 128 - 140 125 - 145 126 - 140 120 - 122 122 - 123 122 - 125 127 - 128

HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť  
[Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)

1 176 – 1 325 1 216 – 1 365 1 246 – 1 395 1 250 – 1 399 1 282 – 1 431 1 313 – 1 462 1 343 – 1 492 1 313 – 1 462 1 343 – 1 492

Celková hmotnosť (kg) 1 750 1 800 1 830 1 830 1 860 1 890 1 920 1 890 1 920

Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) 1 200 1 000 700 1 410 1 410 1 500 1 500 1 500 1 500

Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) 600 600 300 600 600 650 650 650 650

Maximálne zaťaženie strechy (kg) 80

RIADENIE

Typ hrebeňové s posilňovačom riadenia

ZAVESENIE

Predných kolies McPherson so stabilizátorom

Zadných kolies
spriahnutá náprava  

so skrutnou priečkou
spriahnutá náprava  

so skrutnou priečkou *
nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením

Zadné kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18

* Výbavy N Line a N Line+ sú vybavené nezávislým viacprvkovým zavesením so stabilizátorom.

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – všetky benzínové motorizácie

 30 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr – všetky dieselové motorizácie

17" disk z ľahkej zliatiny
18" disk z ľahkej zliatiny

Kolesá i30 N Line
Nový i30 N Line je k dispozícii s efektnými diskami z ľahkej zliatiny formátu 17 alebo 18 palcov,  

ktoré zvýrazňujú dynamický vzhľad tejto línie vybavenia inšpirovanej automobilovým športom.

Kolesá i30
Vzrušujúci nový Hyundai i30 je teraz k dispozícii s novými 16- alebo 17-palcovými kolesami 

z ľahkej zliatiny s lešteným povrchom, dotvárajúcimi sofistikovaný bočný pohľad.

15" kryt kolies 17" disk z ľahkej zliatiny 18" disk z ľahkej zliatiny16" disk z ľahkej zliatiny
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Technické údaje i30 kombi
KAROSÉRIA

Karoséria 5–dverová kombi

ROZMERY

Celková dĺžka (mm) 4 585

Celková šírka (mm) 1 795

Celková výška (mm) 1 475

Rázvor (mm) 2 650

Rozchod vpredu (mm) 1 573 – 1 559 (podľa rozmeru diskov)

Rozchod vzadu (mm) 1 581 – 1 567 (podľa rozmeru diskov)

Polomer otáčania (m) 5,3

Minimálna svetlá výška podvozku (mm) 140

Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/212 602/1 650

MOTOR 1,5 DPi 1,0 T–GDi 1,5 T–GDi 48V Mild Hybrid 1,6 CRDi MP 1,6 CRDi HP 48V Mild Hybrid

Typ zážihový radový zážihový radový zážihový radový vznetový radový vznetový radový

Zdvihový objem motora (cm3) 1 498 998 1 482 1 598 1 598

Druh paliva BA 95 B BA 95 B BA 95 B NM NM

Počet valcov 4 3 4 4 4

Kompresný pomer 11 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 15,9 : 1 15,9 : 1

Max .výkon (kW/k/ot/min) 81/110/6 000 88/120/6 000 117,5/160/5 500 85/115/4 000 100/136/4 000

Max. krútiaci moment (Nm/ot/min) 144/3 500 172/1 500–4 000 253/1 500–3 500 280/1 500–2 750 300/1 500– 2 500 280/1 500–3 000 320/2 000– 2 250

Príprava zmesi viacbodové vstrekovanie priame vstrekovanie priame vstrekovanie Common Rail System Common Rail System

Objem palivovej nádrže (l) 50

PREVODOVKA & POHON

Typ manuálna manuálna dvojspojková manuálna dvojspojková manuálna dvojspojková manuálna dvojspojková

Počet stupňov 6 6 7 6 7 6 7 6 7

Počet náprav/poháňaných 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná

VÝKONY

Max. rýchlosť (km/h) 187 196 196 210 210 192 192 200 200

Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 12,6 11,4 11,4 8,6 8,8 11,1 11,1 10,4 10,1

SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)

Cyklus  – nízky 8,0 - 8,1 6,9 - 7,4 7,3 - 7,6 6,9 - 7,7 7,6 - 7,8 5,7 - 5,8 5,7 5,2 - 5,7 5,8 - 5,9

 – stredný 6,1 - 6,3 5,3 - 5,8 5,6 - 6,1 5,5 - 6,4 5,4 - 6,2 4,3 - 4,4 4,4 4,3 - 4,9 4,6 - 4,7

 – vysoký 5,4 - 5,5 4,7 - 5,3 4,9 - 5,5 4,9 - 5,7 4,7 - 5,5 3,8 - 4,0 4,0 3,9 - 4,7 4,0 - 4,5

 – veľmi vysoký 6,3 - 6,4 5,7 - 6,5 5,8 - 6,7 5,8 - 6,8 5,7 - 6,5 4,8 - 4,9 4,9 - 5,0 5,1 - 6,0 5,3 - 5,6

 – kombinovaný 6,0 - 6,1 5,4 - 6,1 5,6 - 6,2 5,5 - 6,4 5,5 - 6,2 4,5 - 4,6 4,6 - 4,7 4,6 - 5,3 4,8 - 5,1

CO
2
 (g/km)

kombinovaný cyklus 136 - 138 123 - 137 128 - 142 125 - 145 125 - 140 118 - 121 121 - 122 120 - 139 126 - 134

HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť =  
Pohotovostná + 75kg] (kg)

1 206 – 1 384 1 241 – 1 399 1 271 – 1 429 1 277 – 1 435 1 307 – 1 465 1 340 – 1 498 1 370 – 1 528 1 340 – 1 498 1 370 – 1 528

Celková hmotnosť (kg) 1 800 1 840 1 870 1 860 1 890 1 920 1 950 1 920 1 950

Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) 1 200 1 000 700 1 410 1 410 1 500 1 500 1 500 1 500

Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) 300 600 300 600 600 650 650 650 650

Maximálne zaťaženie strechy (kg) 80

RIADENIE

Typ hrebeňové s posilňovačom riadenia

ZAVESENIE

Predných kolies McPherson so stabilizátorom

Zadných kolies
spriahnutá náprava  

so skrutnou priečkou
spriahnutá náprava  

so skrutnou priečkou *
nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením

Zadné kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18

* Výbavy N Line a N Line+ sú vybavené nezávislým viacprvkovým zavesením so stabilizátorom.

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – všetky benzínové motorizácie

 30 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr – všetky dieselové motorizácie

Technické údaje i30 Fastback
KAROSÉRIA

Karoséria 5–dverová

ROZMERY

Celková dĺžka (mm) 4 455

Celková šírka (mm) 1 795

Celková výška (mm) 1 425

Rázvor (mm) 2 650

Rozchod vpredu (mm) 1 565 – 1 555 (podľa rozmeru diskov)

Rozchod vzadu (mm) 1 573 – 1 563 (podľa rozmeru diskov)

Polomer otáčania (m) 5,3

Minimálna svetlá výška podvozku (mm) 135

Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/212 450/1 351

MOTOR 1,0 T–GDi 1,5 T–GDi 48V Mild Hybrid 1,6 CRDi HP 48V Mild Hybrid

Typ zážihový radový zážihový radový vznetový radový

Zdvihový objem motora (cm3) 998 1 482 1 598

Druh paliva BA 95 B BA 95 B NM

Počet valcov 3 4 4

Kompresný pomer 10,5 : 1 10,5 : 1 15,9 : 1

Max. výkon (kW/k/ot/min) 88/120/6 000 117,5/160/5 500 100/136/4 000

Max. krútiaci moment (Nm/ot/min) 172/1 500–4 000 253/1 500–3 500 280/1 500–3 000 320/2 000– 2 250

Príprava zmesi priame vstrekovanie priame vstrekovanie Common Rail System

Objem palivovej nádrže (l) 50

PREVODOVKA & POHON

Typ manuálna dvojspojková automatická manuálna dvojspojková automatická manuálna dvojspojková automatická

Počet stupňov 6 7 6 7 6 7

Počet náprav/poháňaných 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná

VÝKONY

Max. rýchlosť (km/h) 196 196 210 210 200 200

Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 11,4 11,4 8,6 8,8 10,4 10,1

SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)

Cyklus  – nízky 6,9 - 7,3 7,3 - 7,5 6,7 - 7,7 7,6 - 7,8 5,2 - 5,8 5,8 - 5,9

 – stredný 5,3 - 5,7 5,6 - 6,0 5,4 - 6,3 5,3 - 6,1 4,3 - 4,9 4,6 - 4,7

 – vysoký 4,7 - 5,2 4,9 - 5,4 4,8 - 5,7 4,7 - 5,4 3,9 - 4,6 4,0 - 4,4

 – veľmi vysoký 5,7 - 6,3 5,9 - 6,5 5,8 - 6,7 5,7 - 6,4 5,1 - 5,7 5,3 - 5,4

 – kombinovaný 5,4 - 5,9 5,7 - 6,2 5,4 - 6,3 5,4 - 6,1 4,6 - 5,2 4,8 - 5,0

CO
2
 (g/km)

kombinovaný cyklus 124 - 135 128 - 139 123 - 144 124 - 138 120 - 137 126 - 132

HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg) 1 252 – 1 393 1 282 – 1 423 1 270 – 1 451 1 302 – 1 453 1 335 – 1 486 1 365 – 1 516

Celková hmotnosť (kg) 1 820 1 850 1 840 1 870 1 900 1 930

Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) 1 000 700 1 410 1 410 1 500 1 500

Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) 600 300 600 600 650 650

Maximálne zaťaženie strechy (kg) 80

RIADENIE

Typ hrebeňové s posilňovačom riadenia

ZAVESENIE

Predných kolies McPherson so stabilizátorom

Zadných kolies nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením

Zadné kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 ZR18

Záruka: 

5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie.

Servisný interval:  

15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – všetky benzínové motorizácie

30 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr – všetky dieselové motorizácie
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Pečiatka predajcu

Hyundai Motor Czech, s. r. o.,

organizačná zložka Slovakia

Galvaniho 17/A

821 04 Bratislava

tel.: +421 232 171 100

www.hyundai.sk

skladové číslo: 045050U 

1

1 Záruka Hyundai 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov sa vzťahuje iba na automobily 

Hyundai predané autorizovaným predajcom Hyundai konečnému zákazníkovi, ako je to stanovené 

v podmienkach záručnej knižky. 

Všetky informácie uvedené v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho 

upozornenia. Farby v katalógu sa môžu líšiť od skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazené 

produkty zodpovedajú ponuke a vybaveniu pre európsky trh. Vozidlá v tomto katalógu môžu byť 

vybavené prvkami vybavenia na želanie za príplatok a v katalógu nemusia byť uvedené všetky modelové 

verzie. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť technické špecifikácie a rozsah vybavenia bez 

predchádzajúceho upozornenia. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai na presné podrobnosti.


