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Cu un pas înainte.
De la designul atemporal, până la caracteristicile avansate de conectivitate, completate de pachetul 
cuprinzător de tehnologii de siguranță și confort, noua generație Hyundai i30 depășește toate așteptările.



Mergi mai departe cu încredere.

Sistem de avertizare a conducătorului auto (DAA) Sistem autonom de frânare (FCA)

Pilot automat inteligent cu funcție 
Start/ Stop (SCC w/ S&G)

Sistem de monitorizare a unghiului 
mort (BCW)

Mergi mai departe cu relaxare.

Scaune față încălzite Climatizare bi-zonală Spațiu generos pentru bagaje

Mergi mai departe. Mereu conectat.

Apple CarPlay™* Ecran tactil de 8’’ Încărcător wireless**

*Apple CarPlay™ este marcă înregistrată a Apple Inc. Android Auto™ este marcă înregistrată a Google Inc.
**Pentru telefoanele de tip smartphone, care nu au funcția „încărcare wirless”, este necesar un adaptor pentru încărcare fără fir.



Un pas înainte spre un stil atemporal.

Suprafețele sculpturale, silueta conică și 
detaliile expresive conferă noului i30 un aer 
sofisticat, dar în același timp simplu și versatil.
Noua grilă frontală de tip „cascadă”, inspirată 
de fluiditatea oțelului topit, oferă modelului o 
alură puternică și dinamică. Această imagine 
este întregită de noua formă a farurilor cu 
tehnologie LED.

Un pas înainte spre o nouă experiență de condus.
i30 dispune de două propulsoare turbo pe 
benzină. Motorul 1.4 T-GDi livrează o putere 
crescută de 140 CP și un cuplu de 242 Nm la 
1.500 - 3200 rpm. În plus, dispune de o cutie 
manuală în șase trepte (6MT) sau automată în 
șapte rapoarte cu dublu ambreiaj (7DCT). 
Motorul 1.4 MPi furnizează 100 CP, cuplul 
maxim fiind de 134 Nm/ 4.000 rpm. 
Este disponibil cu o transmisie manuală în 
șase rapoarte (6MT).

Un pas înainte spre eficiență maximă.
Pentru a spori performanța și eficiența 
consumului de combustibil, echipa Hyundai a 
dezvoltat structura i30 utilizând oțel de înaltă 
rezistență, pentru reducerea greutății.
La scăderea masei totale contribuie și noile 
motoare turbo ingenios proiectate. De exemplu, 
propulsorul 1.4 T-GDi cântărește acum cu 14 kg 
mai puțin decât predecesorul său.

Structura caroseriei încorporează în proporție de 53% oțel de înaltă rezistență. Comparativ cu modelul anterior, noua 
generație i30 are o greutate redusă cu 28 kg. 

Consumul pentru Hyundai i30 în regim combinat NEDC: 5.4 – 6.2 l/ 100 km; emisii CO2: 123 – 143 g/ km.
Consumul mediu oficial* WLTP: 6.0 – 7.1 l/ 100 km; emisii CO2: 136 – 162 g/ km.

*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.



Mai multe opțiuni pentru tine.

Tapițerie

Negru Negru și gri Negru și albastru

Culori caroserie

Alb Polar Solid (PYW)

Negru Phantom Perlat (PAE)

Albastru Stelar Metalic (RWB)

Argintiu Platinum Perlat (U3S)

Alb Sand Metalic (Y3Y)

Gri Shadow Solid (TKG)Gri Olivine Metalic (X5R)

Gri Micron Metalic (Z3G)

Roșu Engine Solid (JHR)

Gri Moon Rock Metalic (XN3)

Roșu Fiery Metalic (PR2)

Albastru Champion Metalic (U2U)

Dimensiuni
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Închide ochii și imaginează-ți mașina ideală. Acum ai mai multe opțiuni de personalizare, pentru că noul i30 este disponibil 
într-o gamă diversificată de culori exterioare, completate de versiuni de tapițerie, pentru un habitaclu pe placul tău.

Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de cele reale, 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.



Confort și performanțe.
Jante

Jante din aliaj de 16’’

Jante din oțel de 15’’

Jante din aliaj de 17’’

Elemente de confort

Selectare mod de rulare 
(Normal/ Sport/ Eco)

Cameră pentru marșarier

Transmisie automată în șapte 
trepte cu dublu ambreiaj (7DCT)

Volan încălzit

Frână de mână electronicăScaune față ventilate

Motorizare

1.4 T-GDi (140 CP)

1.4 MPi (100 CP)

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.

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

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania
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