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Výrazný vzhled.
Vyšší účinnost.
Nový Hyundai i30.
Přední části i30 dominuje charakteristická šestiúhelníková maska Hyundai. Její 
čtyři horizontální lamely vytvářejí dojem síly a charakteru, tedy kvalit, které 
očekáváte od automobilu Hyundai. Nové bixenonové reflektory a přední mlhovky  
s LED denními světly lemují masku chladiče a dodávají jemně modelované karosérii 
dynamický akcent.  
Atletický styl nového modelu i30 dodávají disky z lehké slitiny.

Není to však jen nový vzhled. Zlepšil se i výkon a spotřeba paliva a také v nabídce 
výbavy přibyly nové komfortní prvky a praktické technologie.
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Zvýšený výkon.
Snížená spotřeba.
Větší výběr.
Dynamický výkon, který naznačují elegantní linie naší koncepce designu 

”
Fluidic Sculpture“,  

poskytuje široká nabídka naftových i benzínových agregátů. Pro motory 1,6 GDI a 1,6 CRDi je  
k dispozici i nová dvouspojková převodovka DCT (Dual-Clutch Transmission). DCT umožňuje  
plynulé a velmi rychlé řazení převodových stupňů se současnou eliminací tradičně nižší  
účinnosti konvenční automatické převodovky.
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Zvýšený požitek z jízdy vozem i30 umocňuje design interiéru,  
jenž reflektuje plynulé linie karosérie.



Vypadá skvěle.  
Funguje perfektně.
Čím jste blíže, tím víc oceníte skutečnou kvalitu, kterou zřetelně vnímáte ze všech částí modelu i30. 
V mimořádně prostorném interiéru zaregistrujete, že velmi odolné materiály příjemné na dotyk byly  
vybrané i kvůli svému perfektnímu vzhledu. Kromě toho všechny nejmodernější technologie, které jsou  
ve voze k dispozici, dělají každou jízdu maximálně bezpečnou a pohodlnou. A na konci cesty vás  
inteligentní parkovací asistent (Smart Parking Assist Systém) bez námahy navede na volné místo. 

Inteligentní parkovací systém. Systém dokáže identifikovat dostatečně 
velké parkovací místo a samostatným otáčením volantem potom vůz 
zaparkuje. Vy jen dle instrukcí systému couváte či pojíždíte vpřed.

Varovný systém vyjetí vozu z jízdního pruhu. Poskytuje vizuální 
a akustické upozornění, pokud má vozidlo tendenci neúmyslně vybočit 
z jízdního pruhu.

Dvouspojková převodovka. Nová 7-stupňová převodovka  
s automatickým řazením DCT (Dual-Clutch Transmission) prináší kromě 
pohodlí i úsporu paliva a vyšší výkon. Je k dispozici pro obě verze 
vznětového motoru 1,6 CRDi a také pro zážehový motor 1,6 GDI.

Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla. Když je venku chladno,  
nic není příjemnější než vyhřívané sedadlo. A při jízdách v létě zase 
oceníte chladivý efekt ventilace. Obě funkce se dají nastavovat ve třech 
stupních intenzity.
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Větší zavazadlový prostor.  
i30 kombi.
Se zavazadlovým prostorem o velkorysém objemu 528 litrů v základním provedení  
a až 1 642 litrů při sklopených opěradlech zadních sedadel přepravíte mnohem více  
nákladu než v i30 hatchback. 

Vaše přepravní možnosti se ještě zvyšují díky integrovaným střešním ližinám.
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Nabídka barev a čalounění.
BAREVNÁ PROVEDENÍ KAROSÉRIE

PROVEDENÍ INTERIÉRU

TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ
KOMBINOVANÉ ČALOUNĚNÍ 
LÁTKA / KŮŽE KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ

Béžové Béžové

ČernéČerné

Béžové

Černé

5 let záruka bez omezení ujetých km
-  Celoevropská záruka bez omezení počtu 

najetých km vyjma zvláštních případů.
-  Záruka se vztahuje na výrobní vady vozidla.

5 let asistenční služby zdarma
-  Asistenční pomoc v případě nepojízdnosti 

vozidla z důvodu výrobní vady vozidla.
- Platí na celém území EU.
-  V případě nehody lze využít pro základní 

asistenci.

5 let kondiční prohlídky zdarma
-  1krát ročně základní kontrola vozidla.
-  12 kontrolních bodů (motor, podvozek, brzdy, 

provozní kapaliny atd.).
-  Doporučujeme využít před letní nebo zimní 

dovolenou.

Program komplexní 
záruky Hyundai:

PASTELOVÉ BARVY METALICKÉ BARVY

Polar White (PYW) Fiery Red (PR2) Ara Blue (R3U)

White Sand (Y3Y)

Platinum Silver (U3S)

Micron Grey (Z3G)

Phantom Black (PAE)Stargazing Blue (SG5)

Demitasse Brown (RB4)

*  Pětiletá záruka Hyundai bez omezení najetých kilometrů se vztahuje pouze 
na vozidla Hyundai, která byla prvotně prodána koncovému zákazníkovi 
autorizovaným prodejcem Hyundai, a to za podmínek stanovených 
v garanční knížce.
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Technické údaje.
Hyundai i30 – 5dveřová s prodlouženou zádí (kombi), 5místná

MOTOR 1,4i MPI D-CVVT 1,6i MPI D-CVVT 1,6 GDI  D-CVVT 1,4 CRDi 1,6 CRDi VGT
Typ zážehový řadový DOHC, 16 V vznětový řadový DOHC, 16 V
Zdvihový objem motoru (cm3) 1 368 1 591 1 591 1 396 1 582
Druh paliva / počet válců 95 NAT / 4 95 NAT / 4 95 NAT / 4 diesel / 4 diesel / 4
Kompresní poměr 10,5 10,5 11,0 16,0 16,0 16,0
Maximální výkon (kW / k / ot / min) 73,6 / 100 / 6 000 88 / 120 / 6 300 99 / 135 / 6 300 66 / 90 / 4 000 81 / 110 / 4 000 100 / 136 / 4 000
Maximální točivý moment (Nm / ot / min) 134,4 / 3 500 156 / 4 850 164,3 / 4 850 240 / 1 500-2 500 280/1 500-2 500 300/1 750-2 500 280/1 500-3 000 300/1 750-2 500
Příprava směsi vícebodové vstřikování Common Rail
Objem palivové nádrže (l) 53
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ převodovky / počet převodových stupňů manuální / 6 manuální / 6 automatická / 6 manuální / 6 DCT1) / 7 manuální / 6 manuální / 6 DCT1) / 7 manuální / 6 DCT1) / 7
DYNAMIKA

Maximální rychlost (km / h) 181 190 190 192 193 172 188 185 194 197
Zrychlení z 0 na 100 km / h (s) 13,0 11,2 12,3 10,2 11,0 13,9 11,5 12,2 10,5 10,9
SPOTŘEBA PALIVA / EMISE CO2 (l / 100 km) / (g / km)2)

Cyklus - městský (se systémem ISG) 7,8/181 (7,5/172) 8,7/196 9,0/209 8,1/188 
(7,4/171) 7,5/174 5,1/133 4,7/123 

(4,4/116)
5,1/133 

(4,6/122)
4,7/123 

(4,4/116)
5,1/133 

(4,6/122)

 - mimoměstský (se systémem ISG) 4,9/114 (4,9/113) 5,4/123 5,5/129 5,1/112 
(5,0/111) 4,8/113 3,7/96 3,6/94 (3,6/93) 4,0/105 

(3,9/103) 3,6/94 (3,6/93) 4,0/105 
(3,9/103)

 - kombinovaný (se systémem ISG) 6,0/138 (5,8/135) 6,6/150 6,8/158 6,2/140 
(5,9/133) 5,8/136 4,2/109 4,0/104 

(3,9/102)
4,4/115 

(4,2/109)
4,0/104 

(3,9/102)
4,4/115 

(4,2/109)
HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (s ISG) 1 278-1 428 1 288-1 448 1 321-1 475 1 294-1 455 1 329-1 490 1 382-1 526 1 388-1 544 1 415-1 571 1 388-1 544 1 415-1 571
Největší technicky přípustná hmotnost (s ISG) 1 820 1 820 1 850 1 820 1 850 1 910 1 920 1 940 1 920 1 940
Hmotnost brzděného přívěsu 1 200 1 300 1 200 1 400 1 400 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Hmotnost nebrzděného přívěsu 600 650
Nosnost střechy 80
ROZMĚRY

Celková délka / šířka / výška (s ISG) / rozvor (mm) 4 485 / 1 780 / 1 500 (1 495 se systémem ISG) / 2 650
Rozchod vpředu (mm) 1 563 (195/65 R15 ocel) / 1 569 (195/65 R15 slitina) / 1 555 (205/55 R16) / 1 549 (225/45 R17)
Rozchod vzadu (mm) 1 571 (195/65 R15 ocel) / 1 577 (195/65 R15 slitina) / 1 563 (205/55 R16) / 1 557 (225/45 R17)
Poloměr otáčení (m) 5,3
Minimální světlá výška (se systémem ISG) (mm) 140 (135 se systémem ISG)
Obj. zav. prostoru (l) zákl. / sklop. sedadla (VDA) 528 / 1 642
PODVOZEK

Přední / zadní náprava // přední / zadní brzdy typ McPherson se stabilizátorem / víceprvková // kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové

1) Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu.
2)  Hodnoty pro letní pneumatiky 195 / 65 R15. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země.  

Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80 / 1268 / EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km.
Záruka 12 let na prorezivění karosérie.
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Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než 
jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí 
jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský 
růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. 
Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení 
zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový 
slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude 
překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

www.facebook.com/discoverhyundai  
  www.youtube.com/discoverhyundai

HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4

155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

skladové číslo: H07ND185

●  Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat  
provedení dováženému do ČR.

●  Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie 
a čalounění interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.

● Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
●  Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího 

upozornění.




