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Obiectivul echipei Hyundai a fost de a pune accent pe plăcerea de a 
conduce, pe impactul emoțional asupra conducătorului auto și mai puțin 
pe valorile numerice – simpla măsurare a rotațiilor pe minut. În timpul 
demarajului, schimbările treptelor se realizează cu o sincronizare perfectă, 
fără șocuri, în timp ce funcția de supraalimentare crește cuplul (cu 7%) și 
accelerația (cu 6-7%). i30 N este propulsat de motorul turbo de 2.0 litri, 
disponibil în pachetul „Performance”, care beneficiază de 275 CP (consum 
de combustibil în regim combinat: 7.8 l/ 100 km; emisii CO2 în regim 
combinat: 178 g/ km), un cuplu maxim de 353 Nm și o viteză de 250 km/ 
h. Funcția „overboost” mărește cuplul până la 378 Nm. Motorul oferă un 
răspuns rapid prin intermediul turbocompresorului, i30 N fiind disponibil cu 
tracțiune față și transmisie manuală în șase trepte. Puterea este transferată 
la trenul de rulare, trecerea în următoarea treaptă de viteză fiind realizată 
fără întreruperi de cuplu (grație tehnologiei Rev Matching).

Plăcerea de a conduce.



Conceput la Namyang. 
Testat la Nürburgring.
i30 N este primul model al diviziei de performanță Hyundai N, construit 
pe platforma noii generații i30. Conceput la Namyang, la Centrul Global 
de Cercetare și Dezvoltare al Hyundai Motor din Coreea, și testat la 
Nürburgring, modelul a fost dezvoltat având ca sursă de inspirație domeniul 
motorsport și experiența Hyundai Motorsport în Campionatul Mondial de 
Raliuri. Autovehiculul dispune de un design atemporal, coerent, care include 
grila frontală tip cascadă, inspirată de fluiditatea oțelului topit, parte din 
noua identitate vizuală a gamei. Initiala “N” simbolizează traseul sinuos al 
unui circuit de curse, acolo unde i30 N atinge niveluri maxime de tracțiune 
și precizie.



Culori caroserie.

Personalizează modelul tău i30 N.

Alb Polar Solid (PYW)

Gri Shadow Solid (TKG)

Gri Micron Metalic (Z3G)

Albastru Performance Solid (XFB)

Negru Phantom Perlat (PAE)

Roșu Engine Solid (JHR)

i30 N pachet „Performance” (275 CP) Jante din aliaj de 19”

Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de realitate, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete cu privire la disponibilitatea culorilor și a 
tapițeriei, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.



Sistemul „N Grin Control”.

Hyundai SmartSense.

Modul „N Custom”.

Asistență la coliziune frontală (FCA) cu 
detectare pietoni

Asistență la menținerea benzii de rulare 
(LKA)

Asistență pentru faza lungă (HBA) Sistemul de avertizare a conducătorului 
auto (DAW)

Prin intermediul sistemului „N Grin Control” sunt disponibile cinci moduri de condus: „Eco”, „Normal”, „Sport”, „N” și „N Custom”, 
care au rolul de a schimba comportamentul autovehiculului, ajustând parametrii motorului, amortizoarele, controlul electronic al 
stabilității (ESC), diferențialul „N Corner Carving”, sunetul, direcția și sincronizarea turațiilor.

În modul „N Custom”, conducătorul auto poate opta pentru setările Eco, Normal, Sport și Sport+. Modurile de pilotaj sunt afișate pe 
ecranul tactil de 5” sau pe cel opțional de 8” . Meniul special dezvoltat pentru modul „N” oferă setări pentru motor, suspensie, direcție, 
diferențial (cu pachetul „Performance”), sincronizarea turațiilor cu transmisia, sunetul evacuării și controlul stabilității.

Hyundai SmartSense integrează echipamente de siguranță și tehnologii de asistare a conducătorului auto.



Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
Tel.: +40-21-269.25.23 / +40-21-269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

Specificații tehnice:

Informațiile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Este posibil ca unele 
echipamente ilustrate sau prezentate să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi achiziționate contra cost. Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice 
și echipările fără un anunț prealabil. Garanția de cinci ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul autorizat Hyundai către 
clientul final, conform termenelor și condițiilor prezentate în pașaportul de service. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile sunt 
cu titlu de prezentare.
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GARANȚIE

FĂRĂ LIMITĂ
DE KILOMETRI

Unitate: mm* Treapta de rulare a roții din aliaj (față/ spate): 1,643/ 1,652 • Jantă din aliaj de 18” (față/ spate): 1,638/ 1,647
• Jantă din aliaj de 19”, anvelopă din față (în față/ spate): 1,635/ 1,644

Motor Benzină

Tip 2.0 l, T-GDi, 275 CP, N Performance

Tip transmisie manuală

Trepte de viteză 6

Capacitate cilindrică (cmc) 1,998

Putere maximă (CP/ rpm) 275/ 6.000

Cuplu maxim (Nm/ rpm) 353 (funcția „overboost": 378)/ 1.450 - 4.700

Performanță

Viteză maximă (km/ h) 250

Accelerație 0 - 100 km/ h (sec) 6,2

Consum carburant, emisii CO2

                                                                                    Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km)

Urban 10.6/ 242

Extraurban 6.1/ 141

Mixt 7.8/ 178

                                                                                    Consum oficial* WLTP (l/ 100 km)/ CO2 (g/ km)

8.3/ 188

Anvelope

Dimensiune 235/35R19

Greutate

Greutate (kg) 1,504

Capacitate portbagaj (litri) 381
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Dimensiuni:

*Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică.


