Modellbroschyr

5-dörrars

Nya Hyundai i30
Bilen för den moderna människan
Det är inte ofta det kommer en ny bil som
känns så helt rätt i tiden som nya Hyundai i30
– och den gör det med stil. Oavsett vad som
är viktigast för dig när du väljer bil, har den
något som tilltalar alla. Tidlös design,
den senaste säkerhetstekniken och nya
uppkopplingsmöjligeter gör nya Hyundai i30
till den perfekta bilen för den moderna
människan.
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Den nya tidens design.
Den stilsäkra design som utmärker nya Hyundai i30 går igenom
i varje detalj. Precist utformade ytor, en avsmalnande siluett
och karaktärsfulla detaljer bidrar till i30:s sofistikerade uttryck.
Designen på Hyundais nyutvecklade kaskadgrill har inspirerats
av det smältande stålets formbarhet och utstrålar både styrka
och rörelse. De eleganta LED-strålkastarna och spektakulära
varselljusen, fulländar bilden.
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En körupplevelse utöver
det vanliga.
Nya turboladdade motorer bidrar till nya i30:s imponerande prestanda.
Nyutvecklade 1.4 Turbo GDI-motorn levererar inte mindre än 140 hk
med ett vridmoment på 242 Nm redan från 1500 varv/min och
dieselmotorn finns tillgänglig i två versioner, en på 110 hk och en
på kraftfulla 136 hk. Det nya motorprogrammet tillsammans med
den 7-stegade dubbelkopplingslådan och uppdaterad styrning med
snabba och precisa reaktioner, gör körupplevelsen i nya i30 till något
utöver det vanliga.
Bränsleförbrukning, 3,6–5,5, CO2-utsläpp 95–125 g/km.
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Håll dig uppdaterad.
I en uppkopplad värld är bilen inget undantag, i nya i30 får
du tillgång till navigation och infotainment via den smidiga
8’’ pekskärmen. Med LIVE Services, Apple CarPlay™ och
Android Auto™ kan du få uppdaterad information och under
hållning under resan. Allt snyggt och stiligt presenterat helt
i enlighet med nya i30:s tidlösa karaktär.

Apple CarPlay™ är ett registrerat varumärke från Apple Inc och Android Auto™ är ett registrerat varumärke från Google Inc.
Svensk version/app för Android Auto™ har ännu inte (februari 2017) lanserats, funktionaliteten är därmed begränsad.
Se www.android.com för vidare information.

Apple CarPlay™

8” pekskärm

Trådlös smartphone-laddare*
*Icke kompatibla smartphones behöver en adapter för
trådlös laddning.
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Komfort som känns.
Den lugna och sofistikerade designen i kupén bidrar till
en känsla av elegans, kvalitet och utrymme. Faktum är
att nya i30 är en av de rymligaste bilarna i klassen och
det stora panoramasoltaket förstärker känslan av luft
och rymd ytterligare. Smarta tekniska lösningar, som
den elektriska parkeringsbromsen, frigör också extra
utrymme mellan framsätena.

Eluppvärmda framstolar

2-zons klimatanläggning
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Trygghet på vägen.
Få bilar erbjuder sina resenärer så mycket lugn och trygghet. Nya i30 är den första av Hyundais bilar
som har utrustats med Driver Attention Alert (DAA) som upptäcker om förarens uppmärksamhet på
vägen börjar brista. I den avancerade aktiva säkerhetsutrustningen ingår också bland annat autobroms
och filhållningsassistans som standard.

Dödavinkelvarning, varnar med ljud- och
ljussignal om ett annat fordon befinner sig
i döda vinkeln.

Driver Attention Alert, upptäcker om förarens uppmärksamhet på vägen börjar brista och
varnar med ljudsignal och symbol i displayen.

Adaptiv farthållare, justerar automatiskt
avståndet till bilen framför genom att reglera
hastigheten.

Aubroms (AEB) med kollisionsvarning ger assisterad bromsning för att undvika krock med
framförvarande fordon.
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Effektiv från grunden.
Att en bil blir lättare gör den inte bara snabbare utan
också mer bränslesnål. Därför har Hyundai tagit fram
en helt ny kaross tillverkad i 53 % höghållfast stål. Dess
utom har ett helt nytt motorprogram utvecklats som inte
bara ger bättre gasrespons och vridmoment, utan också
är lättare. Nya 1.4 Turbo GDI-motorn väger 14 kilo mindre
än sin föregångare.

Mer kraft, mindre vikt. 53% av karossen är tillverkad i höghållfast stål. Det innebär att nya Hyundai i30
sparar 28 kilo i vikt jämfört med tidigare modell.
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Följ vägen framåt.
Tiden flyger fram. Inget står stilla och det som
hände igår är historia. Tankar och idéer sprungna
ur den moderna människans behov ligger till
grund för utvecklingen av nya Hyundai i30.
Bilen som kommer att passa in i din aktiva livsstil, för att den har precis vad som krävs för att
uppfylla dina behov. Nya Hyundai i30 – för den
moderna människan.
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Fälgprogram

15“ 5-twin-spoke
hjulsida

16“ 5-twin-spoke
lättmetallfälg

17“ 5-twin-spoke
lättmetallfälg

18

Motorer

Höjdpunkter

Panoramasoltak

Drive mode, valbart körläge

Backkamera

7-stegad dubbelkopplingslåda

Eluppvärmd ratt

Elektronisk parkeringsbroms

Ventilerade framstolar

Knappstart

1.0 Turbo 120 hk

1.4 Turbo 140 hk

1.6 Diesel 110 hk/136 hk

Färger

Svart

Svart/ljusgrå

Polar White (Solid)
WAW

Engine Red (Solid)
JHR

Micron Gray (Pearl)
Z3G

Phantom Black (Pearl)
PAE

White Sand (Metallic)
Y3Y

Intense Copper (Metallic)
PF8

Ara Blue (Metallic)
R3U

Platinum Silver(Metallic)
U3S

Stargazing Blue (Metallic)
SG5

1455 mm

Mått

2650 mm
4340 mm

1795 mm
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Textilmattor, velour. Ger både ett snyggt intryck
samt ett skyddande underlag för golven i din i30.
Textilmattorna ingår som standard när du köper en
ny i30. Skräddarsydda med perfekt passform, med
i30-logotyp för mattorna i främre raden. Mattorna
hålls på plats med inbyggda fästpunkter och har en
antiglid-yta på undersidan.

Original av en anledning.
Utvecklade med precision för perfekt passform. Hyundais originaltillbehör
har designats, tillverkats och testats i samma rigorösa utsträckning som
din nya i30 för att aldrig behöva kompromissa med kvalitet eller livslängd.

Bagagerumsmatta textil. Tillverkad med perfekt passform och framtagen för att skydda.
Oavsett vad du lastar i din i30 så ser din bagagerumsmatta till att ditt bagageutrymme
förblir som nytt. Tillverkad av hög kvalitet i velour med i30-logotyp.

Bagagerumsmatta gummi. Från trädgårds
redskap till familjens husdjur - din last kan
vara både våt och smutsig. Med denna
robusta bagagerumsmatta med upphöjda
kanter kommer du att kunna hålla ditt
bagageutrymme rent och torrt ändå.

Avtagbar klädhängare. Trött på att använda
baksätet som garderob eller att alltid ha
skrynkliga kläder? Häng upp jacka eller
kavaj på denna innovativa och avtagbara
klädhängare istället. Kan snabbt tas med för
användning på t.ex. kontor eller hotellrum.

Taklastbågar, aluminium. Ett perfekt
tillbehör som utökar möjligheten för extra
last under dina äventyr, semestrar eller
kanske för storhandlingen. Taklastbågarna
är tillverkade i aluminium och ger en säker
samt stabil grund för både last, takboxar
eller smarta lasthållare för t.ex. skidor,
cyklar eller snowboards.

Dragkrok, avtagbar. Med ett låssystem
som gör den enkel att montera och
demontera på ett säkert sätt. Kan förvaras i bilen när den inte används.

Instegslister. Det är det första intrycket som räknas.
Välkomna dina passagerare med dessa instesglister
i kromad look med i30-logotyp.

En dynamisk touch.
Komplettera den självsäkra och tidlösa designen på din nya i30 med
dina personliga val av tillbehör som är både snygga och praktiska.

Backspegelkåpor. Skäm bort din i30
med extra elegans och förstärk bilens
yttre design med dessa högblanka backspegelkåpor i kromad look.

Markbelysning LED, Hyundai-logotyp.
Belysning i främre dörrar som projicerar en
stilren Hyundai-logotyp på marken. Tänds
och släcks automatiskt när framdörrarna
öppnas och stängs.

Dekorlist för baklucka. Ger en snygg finish
till bakluckan i kromad look och kompletterar
de övriga detaljerna som gör din i30 unik.

Markbelysning LED, i30-logotyp.
Belysning i främre dörrar som projicerar
en stilren i30-logotyp på marken. Tänds
och släcks automatiskt när framdörrarna
öppnas och stängs.

LED-belysning för fotutrymme. Lyser upp golvet och skapar en välkomnande känsla. Tänds
och släcks automatiskt när dörrarna öppnas och stängs. Finns i elegant blått och klassiskt
vitt. Belysning i baksäte endast i kombination med belysning i framsäte.

Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg.
Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den föråldrade bilden av en bil som bara ett transportmedel. Vi vill
erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan.
Hyundai är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all framtid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns
redan i många av de nya modellerna vi presenterar - och fler kommer.
Uppgifter aktuella vid tryck i mars 2017 och avser bilar med modellårsbeteckning 2017. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.
Hyundai Bilar AB www.hyundai.se

