
i30

Очікування споживачів щодо особистої мобільності вимагає більшого, ніж просто зручний засіб 
пересування. Поняття “автомобіль” вже застаріло. Автомобіль являє собою спосіб життя і він став 
невід’ємною частиною життя кожного. У той же час, автомобільна промисловість пережила 
кардинальні зміни. Hyundai Motor Company швидко зросла, щоб стати однією з найбільших 
виробників автомобілів з потужним виробничим потенціалом світового класу і вищої якості. Тепер ми 
досягли точки, коли нам потрібен якісний підхід, щоб привносити великі ідеї і відповідні рішення для 
наших клієнтів. Це можливість рухатися вперед, і ми розробили нове гасло бренду, яке втілює нашу 
готовність для великого стрибка. Керуючись нашим новим гаслом і новим типом мислення, що 
лежить в його основі, ми станемо компанією, яка безперервно робить виклик сама собі для того, щоб 
відкривати нові можливості для людей і планети.

ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55

Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.  
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора. 

www.hyundai.com.ua



Найкраща мить 
вашого дня
Пристрасть, дух виклику, чистота емоцій ...
Ви на самому блискучому етапі свого життя.
Проживіть його з абсолютно новим i30.





LED фари головного світла Решітка радіатору оздоблена хромом

LED задні комбіновані ліхтарі LED денні ходові вогні (DRL) та протитуманні фари

Від передньої частини з решіткою радіатору Cascading Grille до виразних, 
характерних ліній профілю та плавних форм задніх ліхтарів, кожна деталь нового 
i30 є проявом досконалості та краси.

Полюбіть його. Це новий i30.



Камера заднього виду з траєкторією руху  
Камера заднього виду, яка транслює 
високоякісне зображення на дисплей 
мультимедійної системи,  оснащена 
паркувальними лініями, які значно спрощують 
маневрування заднім ходом.

Система допомоги при підйомі по схилу (НАС)
Система допомоги при підйомі по схилу (НАС) 
автоматично застосовує гальма, щоб запобігти 
скочуванню автомобіля при старті вгору.

Система автоматичного паркування (PAS)
Встановлені у передньому та задньому бампері 
радари визначають відстань до об’єктів  
попереду і позаду автомобіля та оперативно 
сповіщують водія про їх місцезнахождення за 
допомогою звукового чи візуального сигналів.

7 подушок безпеки/Прогресивна сталь підвищеної міцності (AHSS)
Використання у конструкції кузову 53.5% прогресивної сталі підвищеної 
міцності (AHSS) сприяє більш впевненому водінню та забезпечує високий 
рівень безпеки. 7 подушок безпеки, що включають подушку безпеки водія та 
переднього пасажира, подушку безпеки для колін водія, дві бічні подушки 
безпеки та дві шторки безпеки, всебічно захищають пасажирів у разі зіткнення.  

1.4 МРІ бензиновий двигун

100 максимальна 
потужність к.с./ 
6000 об.хв.

Виготовлений з надміцної високоякісної сталі кузов забезпечує стійкість та 
безпеку автомобіля, що є фундаментальними для водіння. Видатна потужність, 
невпинна динаміка, гостра чуйність двигуна на постійних швидкостях передають 
усю гаму почуттів  від щоденної їзди. Ретельно підібрані функції комфорту наочно 
демонструють, що водіння може бути зручним та безпечним повсякчас.

Система виявлення об’єктів  у “сліпих” зонах (BSD)
Система виявлення об’єктів у “сліпих” зонах 
вчасно сповіщає водія про автомобілі, які 
знаходяться поза зоною видимості бокових 
дзеркал заднього виду, або транспортних 
засобів, які на високій швидкості наближаються 
ззаду вашого автомобіля.

1.6 МРІ бензиновий двигун

 130 максимальна 
потужність к.с./ 
6300 об.хв.

1.4 T-GDI бензиновий двигун

 140максимальна 
потужність к.с./ 
6000 об.хв.

1.0 T-GDI бензиновий двигун

 120 максимальна 
потужність к.с./ 
6000 об.хв.

1.6 CRDi дизельний двигун

 136 максимальна 
потужність к.с./ 
4000 об.хв.



8” сенсорний дисплей мультимедійної системи

Вибір режимів водіння (Eco, Comfort, Sport)

Панель приладів Supervision

Електронне паркувальне гальмо (ЕРВ)

Приготуйся, це абсолютно 
новий і30.
З-за практичної панелі приладів, яка відризняється інтуітивно зрозумілим та 
спрощеним дизайном, розкривається краса твого міста. Вишукана центральна 
консоль з встановленим на ній “плаваючим” дисплеєм відображає вашу яскраву 
особистість. Насолоджуйтесь повною свободою, яку дарує абсолютно новий і30 
кожної миті вашого життя.



Порт бездротової зарядки для смартфона
Порт бездротової зарядки для смартфона, 
розташований на центральній консолі, 
дозволить швидко зарядити мобільний пристрій.

Кліматична система
Двохзонна система клімат-контролю дозволяє 
індивідуально налаштувати температуру для 
водія і переднього пасажира. Просто встановіть 
бажану температуру, а все інше система 
зробить сама.

Панорамний люк
Панорамний люк, що широко відкривається, з 
автоматичним дефлектором, дозволяє створити 
простору і легку атмосферу в салоні.

Електропривод крісла водія
Водійське сидіння оснащене електроприводом 
з 10-ма варіантами настройки положень, що 
дозволяє підібрати оптимальну позу. Також 
крісло оснащене функцією пам´яті з двома 
програмованими положеннями.

Універсальні функції
Насолоджуйтесь душевним спокоєм збираючи та завантажуючи речі для далекої 
подорожі – у великий багажник нового i30. Його місткий та комфортний внутрішній 
простір, практичні задні сидіння, що складаються у пропорції 6:4,  
які можна налаштувати відповідно до кількості пасажирів і розміру вантажу,  
і зручні для користувача функції роблять кожну поїздку приємною. 





Опції

Передні парктроніки

Зовнішні хромовані молдінги LED-повторювачі поворотів на 
дзеркалах заднього виду

Електропривід складання 
дзеркал заднього виду

Решітка радіатору

LED додатковий стоп-сигналКамера заднього виду

Проекційні фари головного світла Задні комбіновані ліхтарі

Електричні склопідйомники

Порти підключення USB/AUX

Система вентиляції заднього ряду

Кнопка запуску/зупинки двигуна

Металеві накладки на педалі 

Дистанційне управління 
аудіосистемою на кермі

Освітлення салонуСистема антизапотівання лобового 
скла

Вентиляція та підігрів передніх 
сидінь

Травмобезпечні вікна

16” сталеві диски 16” легкосплавні диски 17” легкосплавні диски

Задні парктроніки



ШкіраШкіраШкіра

Внутрішнє оздоблення

Бежевий двотонний

Тканина

Сірий двотонний

Тканина

Чорний однотонний

Тканина

Ширина
Передня колія*

1,795
1,553

Задня колія* 1,562

Висота

1,465

4,340
2,650

Довжина
Колісна база

Одиниці виміру: мм     Колія     16” сталеві, легкосплавні колісні диски (спереду/ззаду)    

Техничні характеристики

•  Вище згадан і  значення є ре зультатом вну тр ішнь ого тест ування і  п ід дають ся зм ін і  п ісля перев ірк и .
•  Частина обладнання ,  зобра женого або описаного в даному каталоз і  не може бу ти постав лена  

в якост і  стандартного устатк ування і  може бу ти дост упна за додаткову плат у.
•  Hyundai  Motor Company залишає за собою право зм інювати техн ічн і  харак теристик и і  обладнання бе з попереднь ого пов ідомлення . 

Коль ори,  зобра жені  в каталоз і ,  мож у ть дещо в ідр ізнятися в ід реальних коль ор ів чере з обмеження в процес і  друк у.
•  Будь ласка ,  зверн іть ся до офіц ійного дилера д ля отримання повно ї  інформаці ї  щодо наявност і  по коль орах та оздобленню.

Тип 1.4 MPi 1.6 MPi 1.0 T-GDi 1.4 T-GDi     1.6 CRDi

Тип двигуна DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC

Об'єм двигуна (см3) 1368 1591 998 1353 1582

Макс. Потужність (к.с./об.хв) 100 / 6000 130 / 6300 120 / 6000 140 / 6000 136 / 4000

Макс. Крутний момент (Н·м/об.хв.) 134 / 4000 155 / 4850 171 / 1500 ~ 4000 242 / 1500 300 / 1750-2500

Гальма

Двоконтурна гальмівна система з діагональним поділом контурів з підсилювачем з електронним розподілом сили гальмування з дозуючим клапаном

Підвіска

Передня Незалежна, McPherson

Задня Незалежна, багатоважільна

Шини

205 / 55 R16, 225 / 45 R17

Внутрішні розміри

Внутрішня висота салону (мм)    Спереду/Ззаду 994 /  977

Простір для ніг (мм)    Спереду/Ззаду 1,073 /  883

Ширина салону на рівні плечей пасажирів (мм)  Спереду/Ззаду 1,427 /  1,406

Об'єм багажного відділення (л) Min/Max  395 / 1,301

WAW Polar white

PR2 Fiery red

T8S Platinum silver NKA Phantom blackUYS Sparkling metal

RY9 Phonix orange

YT3 Iron gray

N4B Marina blue RB4 Demitasse brown

RW5 Ice wine

PF8 Intense copperSG5 Stargazing blue

Кольори кузову
ГАБАРИТИ


