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Krása
redefinovaná
Na prvý pohľad upútajú jeho perfektné 
proporcie. Nová generácia Hyundai i30 kombi 
kombinuje elegantný vzhľad s veľkým 
priestorom a s vysokou variabilitou. 
Benefitom sú aj vyspelé funkcie konektivity 
a najmodernejšie bezpečnostné technológie, 
ktoré robia novú generáciu i30 kombi 
ešte atraktívnejšou.
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Navrhnutý, aby vás oslovil
Výrazové prostriedky dizajnu nového i30 kombi sú nezameniteľné. 
Vozidlo tvarom a proporciami posúva dizajn v jeho triede na novú 
úroveň a pritom poskytuje všetky výhody kombi. Splývajúcu líniu 
strechy zvýrazňujú štíhle strieborné lišty strešného nosiča vytvárajúce 
prúdnicovú športovú siluetu. Nová kaskádovitá maska chladiča, 
výrazné reflektory a nápadné denné svetlá z LED dopĺňajú príťažlivý 
vzhľad.
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Jazdí tak dobre, 
ako vyzerá
Nové turbokompresorom prepĺňané benzínové motory  a 7-stupňová 
prevodovka DCT s dvomi spojkami zabezpečujú vysokú dynamiku 
nového i30 kombi. Medzi nimi vyniká nový benzínový štvorvalec 
1.4 T-GDi, ktorý dosahuje vysoký výkon 103 kW (140 k). K dispozícii 
je aj nový benzínový trojvalec 1.0 T-GDI s výkonom 88 kW (120 k) 
a turbodiesel 1.6 CRDi v dvoch rozličných výkonových verziách 
s 81 a 100 kW (110 a 136 k). Moderné motory spolu s presným riadením, 
agilným podvozkom a karoséria z ocele s ultravysokou pevnosťou 
prispievajú k vysokej úrovni pôžitku z jazdy. 

7-stupňová automatická prevodovka DCT s dvomi spojkami
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Dokonalá konektivita
Nový Hyundai i30 kombi poskytuje integrovanú konektivitu, 
navigáciu a funkcie infotainmentu na dotykovom monitore 
s uhlopriečkou 20,3 cm (8″). Služby LIVE Services, ako aj funkcie 
Apple CarPlay™ a Android Auto™ umožňujú komunikačné spojenie, 
informácie a zábavu počas každej jazdy. A to všetko sa prezentuje 
s elegantným štýlom a s vysokou kvalitou, ktoré vytvárajú 
nadčasový charakter nového i30 kombi.

Apple CarPlay™

Dotykový monitor s uhlopriečkou 
20,3 cm (8″)

Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná známka Apple Inc. Android Auto™ je registrovaná ochranná známka Google Inc.

Bezkontaktné nabíjanie smartfónu*
* Nekompatibilné smartfóny potrebujú adaptér 
na bezkontaktné nabíjanie.



Ventilované kožené sedadlá

Panoramatické strešné okno

Dvojzónová automatická klimatizácia

Vaša osobná zóna 
komfortu
Harmonický dizajn kabíny dotvára pocit kvality, elegancie 
a veľkého priestoru, ktorý ďalej umocňuje veľké 
panoramatické strešné okno. Elektronická parkovacia 
brzda ovládaná tlačidlom uvoľnila miesto na stredovej 
konzole, v priestrannej kabíne je množstvo praktických 
odkladacích možností, perfektných pre rodinné expedície. 
Predné sedadlá môžu byť na želanie vyhrievané aj 
ventilované, pasažieri na zadných sedadlách majú 
k dispozícii vlastné výduchy na prívod teplého alebo 
schladeného vzduchu.
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Krása je viac ako iba 
vonkajší vzhľad
Po otvorení dverí batožinového priestoru sa prejavia skryté talenty 
nového i30 kombi. Batožinový priestor s úctyhodným základným 
objemom 602 litrov sa dá sklopením operadla zadného sedadla 
zväčšiť na veľkorysých 1 650 litrov. Tým je nový i30 kombi ideálnym 
partnerom pre rodinu, na voľný čas alebo na pracovné využitie. 
Čokoľvek pred vás postaví bežný deň, vždy to zvládnete so štýlom.

Operadlo zadného sedadla delené v pomere 60/40 Stredová lakťová opierka s dvierkami na prestrčenie lyží

Veľký objem batožinového priestoru
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Chráňte váš najcennejší 
náklad
Každý člen posádky nového i30 kombi sa môže cítiť bezpečne. 
Systém na sledovanie únavy vodiča (DAA) monitoruje správanie vodiča a odhalí 
nastupujúcu únavu, ktorá má vplyv na bezpečnosť jazdy. K ďalším vyspelým 
bezpečnostným prvkom patria systém automatického núdzového brzdenia (AEB), 
adaptívny tempomat (ASCC), systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom 
pruhu (LKAS).

Systém na sledovanie únavy vodiča 
(DAA) odhalí nastupujúcu únavu vodiča 
a akusticky aj vizuálne ho upozorní, 
aby si urobil prestávku na odpočinok.

Systém autonómneho núdzového brzdenia (AEB) s funkciou rozoznávania chodcov 
Pedestrian Alert automaticky zabrzdí vozidlo čiastočnou alebo maximálnou intenzitou, 
ak hrozí riziko kolízie. 

Adaptívny tempomat (ASCC) udržiava nastavený odstup od vozidla 
idúceho vpredu automatickým spomaľovaním alebo zrýchľovaním.

Systém monitorovania mŕtveho uhla (BSD) vizuálne a akusticky 
upozorňuje na vozidlá skryté v oblasti mŕtvych uhlov vonkajších 
spätných zrkadiel. 



Našťastie, život prináša veľa radostí. Voľba kombi má zmysel, lebo podporuje váš 
rozmanitý životný štýl a svojou všestrannosťou pomáha splniť všetky požiadavky 
rodinného života. A ešte lepšie je kombi s takým atraktívnym dizajnom, že vám 
prináša radosť vždy, keď si sadnete za volant. Nový Hyundai i30 kombi.

Život, to nie sú iba racionálne 
rozhodnutia
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16″ zliatinové disky
s 5 dvojitými lúčmi (metalicky sivé)

17″ zliatinové disky 
s 5 dvojitými lúčmi (metalicky sivé)

Disky Významné prvky vybavenia

Elektricky nastaviteľné sedadlá 
s pamäťou

Drive Mode Select

Cúvacia kamera Výduchy ventilácie vzadu

Vyhrievaný volant Elektronická parkovacia brzda

Vyhrievané sedadlá Tlačidlo na štartovanie/
vypínanie motora

Motory

1.4 T-GDI s výkonom 103 kW (140 k)

1.0 T-GDI s výkonom 88 kW (120 k)

1.6 CRDi s výkonom 81/100 kW 
(110/136 k)
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Farby

Rozmery

Čierny interiér Dvojfarebný čierno-sivý interiér Dvojfarebný čierno-modrý interiér

Polar White (štandardný lak)

Phantom Black (perleťový lak)

Stargazing Blue (perleťový lak)

Platinum Silver (perleťový lak)

White Sand (metalizovaný lak)

Ara Blue (metalizovaný lak)

Micron Grey (metalizovaný lak)

Intense Copper (metalizovaný lak)

Engine Red (štandardný lak)

Moon Rock (metalizovaný lak)

Demitasse Brown (metalizovaný lak)

Fiery Red (metalizovaný lak)

2 650 mm
4 585 mm

1 4
75

 m
m

1 795 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE – i30
KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverové kombi

ROZMERY

Celková dĺžka (mm) 4 585

Celková šírka (mm) 1 795

Celková výška (mm) 1 475

Rázvor (mm) 2 650

Rozchod vpredu (mm) 1 573 – 1 559 (podľa rozmeru diskov)

Rozchod vzadu (mm) 1 581 – 1 567 (podľa rozmeru diskov)

Polomer otáčania (m) 5,3

Minimálna svetlá výška podvozku (mm) 140

Batožinový priestor (l) základný/
sklopené sedačky - podľa VDA 211/212 602/1 650

MOTOR 1,4 MPI 1,0 T-GDI 1,4 T-GDI 1,6 CRDI SP 1,6 CRDI HP

Typ zážihový radový zážihový radový zážihový radový vznetový radový vznetový radový

Zdvihový objem motora (cm3) 1 368 998 1 353 1 582 1 582

Druh paliva BA 95 B BA 95 B BA 95 B NM NM

Počet valcov 4 3 4 4 4

Kompresný pomer 10,5:1 10:1 10:1 16:1 17,3:1

Max.výkon (kW/k/ot/min) 73/100/6 000 88/120/6 000 103/140/6 000 81/110/4 000 94/128/4 000

Max.krútiaci moment (Nm/ot/min) 134/4 000 171/1 500 - 4 000 242/1 500 - 3 200 280/1 500 - 2 500 300/1 750 - 2 500 280/1 500 - 3 000 300/1 750 - 2 500

Príprava zmesi viacbodové vstrekovanie priame vstrekovanie priame vstrekovanie Common Rail System Common Rail System

Objem palivovej nádrže (l) 50 50 50 50 50

PREVODOVKA A POHON

Typ manuálna manuálna manuálna dvojspojková manuálna dvojspojková manuálna dvojspojková

Počet stupňov 6 6 6 7 6 7 6 7

Počet náprav / poháňaných 2/1 - predná 2/1 - predná 2/1 - predná 2/1 - predná 2/1 - predná 2/1 - predná 2/1 - predná 2/1 - predná

SPOTREBA PALIVA (L/100KM)/CO2 (G/KM) – PODĽA SMERNICE ES 715/2007-692/2008

Cyklus – kombinovaný s ISG 5,6/131 5,2/120 5,5/129 5,5/125 3,8/99 4,3/112 3,9/102 4,3/112

HMOTNOSTI

Maximálne zaťaženie strechy (kg) 80

RIADENIE

Typ hrebeňové s posilňovačom riadenia

ZAVESENIE

Predných kolies McPherson so stabilizátorom

Zadných kolies nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením

Zadné kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:  30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,4 MPi 
15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0 T-GDi a 1,4 T-GDi 
30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.



Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od 
skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu 
pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok 
a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo 
zmeniť špecifikácie a  vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím 
predajcom Hyundai o detailoch.

Hyundai Motor Czech, s. r. o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 2 3217 1100 alebo +421 2 32 17 11 00
www.hyundai.sk

skladové číslo: 045049G

Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje 
len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai 
koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.


