Az új

i30 kombi

Szépség.
Újraértelmezve.
Első pillantásra a tökéletes arányok a leginkább
szembetűnők. Az új Hyundai i30 kombi egyesíti
az elegáns külsőt mindazzal a sokoldalúsággal
és térérzettel, amelyet Ön elvár.
Szintén hasznosak a fejlett mobil kapcsolódási
lehetőségek és a kiváló biztonsági technológia is,
amelyek az új i30 kombit olyan vonzóvá teszik.
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Megindítja Önt is.
Az új i30 kombi formája beszédes. Arányai egy egészen új szintre
emelik kategóriájában. A szűkülő tetővonalat a karcsú, ezüst tetősínek
hangsúlyossá teszik, ezáltal sportos formát kölcsönözve az autónak.
A vonzó látványt a kaszkád hűtőmaszk és a fényszórók a LED-es
nappali menetfénnyel teszik teljessé.
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Fantasztikus vezetési
élmény, gyönyörű külső.
Az új i30 kombi teljesítményének az új turbó benzinmotor
és a hétfokozatú, duplakuplungos sebességváltó ad extra erőt.
A csúcsot az új, 140 lóerős 1,4 T-GDi motor jelenti.
A pontos kormányzás, a könnyű kezelhetőség és az ultranagy
szakítószilárdságú, mégis könnyű acél anyagok széleskörű
felhasználásának eredménye egy minden tekintetben
lenyűgöző vezetési élmény.

Hétfokozatú, duplakuplungos sebességváltó
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Zökkenőmentes
mobil kapcsolódás.
Az új i30 kombiban a 8” érintőképernyőn keresztül élvezhetjük
az integrált mobil kapcsolódás, a navigációs- és információsszórakoztató rendszer minden előnyét. A LIVE Services, az Apple
CarPlay™ valamint az Android Auto™ szolgáltatások* által minden
utazás során kapcsolatban maradhatunk a világgal, egyúttal
tájékoztatnak és szórakoztatnak. Mindezt olyan elegáns stílusban
és minőségben, amely az új i30 kombi időtálló jellegét tükrözi.
Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett védjegye  Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Apple CarPlay™

Lebegő 8” érintőképernyő
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Vezetéknélküli okostelefon töltő**

* Az Apple CarPlay™ és az Android Auto™ szolgáltatások magyarországi elérhetőségéről kérjük,
tájékozódjon a szolgáltatóknál (Apple Inc. és Google Inc.)
**Nem kompatibilis okostelefontokhoz vezetéknélküli töltő adapter szükséges.
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Az Ön személyes
komfortzónája.
Az utastér nyugodt, kifinomult minőséget, eleganciát
és térérzetet nyújt, melyet a panoráma napfénytető
még inkább erősít. A nyomógombos, elektromos
rögzítőfék alkalmazásával hasznos hely szabadul fel
a középső konzolon és a tágas belső számos hasznos
rakodóhelyet kínál, ami különösen családi
kirándulásokhoz ideális. Az első ülések szellőztethetők
és fűthetők*, míg a hátsó ülésen ülő utasokat külön
szellőző látja el hűtött vagy fűtött levegővel.

Panoráma napfénytető

Szellőztethető bőrülések

10

Kétzónás klímaberendezés

A szellőztethető és fűthető ülés választható extra felszereltségként kapható.
Kérjük, érdeklődjön hivatalos Hyundai márkakereskedőnél vagy a hyundai.hu oldalon.
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A szépség belül is
folytatódik. A gyönyörű
külső vonzó belsőt takar.
Az új i30 kombi csomagtérajtajának felnyitása további
meglepetésekkel szolgál. Tágas, 602 liter űrtartalmú csomagtér,
ami a ledönthető hátsó ülések révén 1650 literesre bővíthető.
Ez a beépített sokoldalúság teszi az új i30 kombit ideális családi
autóvá, amely szabadidős tevékenységekre éppúgy használható,
mint üzleti célokra. Bármerre is visz az útja, biztos lehet a stílusos
érkezésben.
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60/40 arányban osztva dönthető hátsó ülések

Középső kartámasz síalagúttal

Nagy csomagtér

Padlósín rendszer
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Utasvédelem.
Az új i30 kombiban a nyugalom garantált. A vezető éberségének csökkenésére
figyelő rendszer (DAA) figyeli a sofőr magatartását és észleli, ha a sofőr nem
a biztonságos vezetésre koncentrál. A további fejlett biztonság technológiai
eszközök közé tartozik az önálló vészfékező rendszer (AEB), az adaptív tempomat
valamint a sávtartó automatika is.

A holttér-felügyeleti rendszer (BSD) fény- és hangjelzéssel
figyelmeztet, ha a be nem látható holttérben másik jármű tűnik fel.
A holttér-felügyeleti rendszer (BSD) választható extra felszereltségként
kapható. Kérjük, érdeklődjön hivatalos Hyundai márkakereskedőnél
vagy a hyundai.hu oldalon. (Választható extra.)

A vezető éberségének csökkenésére
figyelő rendszer (DAA) észleli a vezető
fáradtságát, hang- és fényjelzéssel
figyelmezteti a sofőrt. (Választható extra.)
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Az adaptív tempomat (ASCC) a beállított sebességgel és
távolságban halad az előttünk lévő másik jármű mögött és szükség
esetén automatikusan gyorsít vagy lassít. (Választható extra.)

A gyalogosfelismerő funkcióval szerelt autonóm vészfékrendszer (AEB) részleges vagy
maximális erejű fékezést hajt végre, ha összeütközés veszélyét érzékeli. (Választható extra.)
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Keréktárcsák

Motorok

Kényelmi extrák

Memóriás ülés
15” 5-duplaküllős kivitel
könnyűfém keréktárcsa (metálszürke)

Vezetési üzemmód választó

Fekete

Fekete/szürke kombináció

Fekete/kék kombináció

1,0 T-GDi 120 lóerővel

Tolatókamera

16” 5-duplaküllős kivitel
könnyűfém keréktárcsa (metálszürke)

Színek

Polar White

Platinum Silver (gyöngyház)

Micron Grey (Metallic)

Moon Rock (metál)

Phantom Black (gyöngyház)

White Sand (metál)

Intense Copper (metál)

Demitasse Brown (metál)

Stargazing Blue (gyöngyház)

Ara Blue (metál)

Engine Red (alapszín)

Fiery Red (metál)

Hátsó szellőzők

1,4 T-GDi 140 lóerővel

Fűthető kormánykerék

Elektromos rögzítőfékfék

17” 5-duplaküllős kivitel
könnyűfém keréktárcsa (metálszürke)

1,6 CRDi 110/136 lóerővel

Fűthető ülések

Nyomógombos indítás/leállítás

1465 mm

Méretek

2650 mm
4585 mm

16

1795 mm
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Technikai információk
Futómű

Motor / Váltó
Benzin

6.0J x 15" acél/könnyűfém, 6.5J x 16" acél/könnyűfém, 7.0J x 17" könnyűfém

Gumiabroncs (felszereltségtől függően)

Típus

Kappa 1.4 MPI
(EURO 6)

Kappa 1.0 T-GDI
(EURO 6)

Kappa 1.4 T-GDI
(EURO 6)

U 1.6 CRDi MID
(EURO 6)

U 1.6 CRDi HIGH
(EURO 6)

Hengerűrtartalom

1368 cm3

998 cm3

1353 cm3

1582 cm3

1582 cm3

Furat x löket (mm)

71,6 x 84

71,0 x 84,0

71,6 x 84,0

77,2 x 84,5

77,2 x 84,5

10,5

10,5

10,0

16,0

16,0

100 Le (74kW) / 6000 rpm

120 Le (88,3kW) / 6000 rpm

140 Le (103kW) / 6000 rpm

110 Le (81kW) / 4000 rpm

136 Le (100kW) / 4000 rpm

Kompresszió
Általános

Keréktárcsa (felszereltségtől függően)

Dízel

Max. teljesítmény
(Le/rpm)

Max.nyomaték
(Nm/rpm)

195/65R15 H, 205/55R16 H, 225/45R17 V

Felfüggesztés elől

Mcpherson, gáztöltésű lengéscsillapítók, kanyarstabilizátor

Felfüggesztés hátul

Multi-Link, gáztöltésű lengéscsillapítók

Fék

tárcsafék ABS-szel és ESP

Első fék típus

belső hűtött tárcsa

Hátsó fék típus

tömör tárcsa

Parkoló fék

manuális (széria) / elektromos (opció)

Fékrásegítő mérete
134 Nm / 4000rpm

171 Nm / 1500-4000rpm

242 Nm / 1500rpm

280 Nm / 1500~2500rpm

DCT: 300 Nm / 1750~2500rpm
MT: 280 Nm / 1500-3000

DOHC D-CVVT

DOHC D-CVVT

DOHC D-CVVT

DOHC 16V

DOHC 16V

MT 6 fokozat

MT 6 fokozat
/ ECO MT 6 fok. /
A/T 7 fok. (DCT)

MT 6 fokozat
/ AT 7 fok. (DCT)

MT 6 fokozat

11"

Kormánymű
Típusa

MDPS (elektromos szervokormány) - fogasléces

Kormányfordulatok száma
Vezérlés

Váltó

MT 6 fokozat

Fordulókör min. sugara

Sebességváltó
Végsebesség (km/óra)

Motor
Sebességváltó

Kappa 1.4 MPI

Kappa 1.0 TGDI

KAPPA 1.4 TGDI

U 1.6 CRDi (MID)

U 1.6 CRDi (HIGH)

6 MT

6 MT

6 MT

6MT
(ECO)

7 DCT

6 MT

7 DCT

6 MT

7 DCT

181

188

208

206

203

188

188

198

198

Gyorsulás (mp)

0 → 100 km/óra

12,9

11,4

9,2

9,4

9,5

11,3

11,5

10,5

10,9

CO2 kibocsátás (min.)

(CO2, g/km)

131

115

124

114

120

96

108

99

108

Városi

liter / 100 km

7,0

6,0

6,6

6,0

6,2

4,1

4,6

4,2

4,7

Országúti

liter / 100 km

5,1

4,6

4,6

4,2

4,7

3,5

3,9

3,6

Kombinált

liter / 100 km

5,8

5,2

5,3

5,0

5,2

3,7

4,2

3,8

Üzemanyag tartály mérete

Menetkész tömeg

-> Minimum
-> Maximum

Kappa 1.0 TGDI

KAPPA 1.4 TGDI

6 MT

6 MT

6 MT

7 DCT

6 MT

7 DCT

6 MT

7 DCT

1210 kg

1245 kg

1262 kg

1294 kg

1310 kg

1340 kg

1310 kg

1340 kg

U 1.6 CRDi (HIGH)

1372 kg

1408 kg

1425 kg

1457 kg

1473 kg

1503 kg

1473 kg

1503 kg

1840 kg

1850 kg

1880 kg

1900 kg

1940 kg

1900 kg

1940 kg

-> Fékezetlen

600 kg

600 kg

600 kg

600 kg

650 kg

650 kg

650 kg

650 kg

-> Fékezett

1200 kg

1200 kg

1400 kg

1400 kg

1500 kg

1500 kg

1500 kg

1500 kg

Maximális tetőterhelés
Csomagtér mérete VDA szabvány szerint
min / max

80 kg
602 liter / 1650 liter
4585 mm

4,1

Teljes szélesség

1795 mm

4,3

Teljes magasság

1475 mm

Tengelytáv

2650 mm

Nyomtáv elől

1573 mm

Nyomtáv hátul

1581 mm

Szabad magasság

140 mm

50 liter

U 1.6 CRDi (MID)

1800 kg

Megengedett legnagyobb tömeg
Vontathatóság

Kappa 1.4 MPI

Teljes hossz

* A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű
terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy
vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint
a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.
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5,3 méter

Méretek

Menetteljesítmények és üzemanyag fogyasztás*
Motor

ütközéstől ütközésig 2,57
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Márkakereskedő pecsétje
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Minden jog fenntartva.
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A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül
változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik valós színe a nyomdai
eljárás korlátai miatt eltérhet a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek
megfelelnek az európai piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban
látható modelleket egyes esetekben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban
nem minden modellváltozat szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes
bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért,
kérjük, forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.

