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Ο κόσμος 
αλλάζει!
Σπάνια ένα αυτοκίνητο δείχνει και είναι τόσο 
ολοκληρωμένο. Αυτό είναι το νέο Hyundai i30.  
Η διαχρονική σχεδίαση, η απολαυστική οδήγηση, 
τα προηγμένα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας και 
το πληρέστερο πακέτο τεχνολογιών ασφαλείας 
στην κατηγορία, δίνουν στο νέο Hyundai i30 κάθε 
λόγο να έχει θέση στην καρδιά μας. 
Singles και οικογενειάρχες, νέοι στην ηλικία αλλά 
και νέοι στο πνεύμα, άνθρωποι που αναζητούν με 
ανοικτό μυαλό το καλύτερο στη ζωή τους.  
Γιατί ο κόσμος αλλάζει.  



3



4



5

Διαχρονικό στυλ.
Η διαχρονική σχεδίαση του νέου Hyundai i30 γίνεται αντιληπτή σε
κάθε λεπτομέρεια. Αρμονικές, ανάγλυφες επιφάνειες και έντονες γραμμές 
δημιουργούν έναν αέρα απλότητας, κομψότητας και αυτοπεποίθησης.
Η νέα πρόσθια μάσκα εμπνέεται από τη ροή του καυτού χάλυβα λίγο πριν 
πάρει τη μορφή του αυτοκινήτου, δημιουργώντας εντύπωση ισχύος και κίνησης.
Οι καλοσχεδιασμένοι νέοι προβολείς και τα αεροδυναμικά air curtains που 
φιλοξενούν τα φώτα ημέρας LED ολοκληρώνουν την εικόνα.
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Συναρπαστική οδήγηση.
Το νέο i30 προσφέρει μία εντυπωσιακά μεγάλη γκάμα κινητήρων:
• Ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας 1.4lt με 100ps εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο.
• Turbo βενζινοκινητήρες 1.0lt T-GDI με 120ps και κατανάλωση μόλις 4,9 lt/100km  

καθώς και 1.4lt T-GDI με 140ps για ακόμη πιό δυναμικές επιδόσεις.
• Diesel κινητήρες 1.6lt χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής ροπής σε 95ps,  

110ps και 136ps. 
Όλοι οι κινητήρες έχουν σύστημα Stop & Start και μετάδοση χρονισμού με 
καδένα. Οι κινητήρες Diesel καθώς και οι ατμοσφαιρικοί βενζίνης έχουν 
πρόγραμμα τακτικής συντήρησης μόλις ανά 2 έτη / 30.000 km.
Σε συνδυασμό με τη μετάδοση μέσω 6τάχυτου μηχανικού ή 7τάχυτου DCT
αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη, το ακριβές σύστημα διεύθυνσης, την 
εντυπωσιακή ηχομόνωση και την ευέλικτη οδηγική συμπεριφορά, συνθέτουν 
μια απόλυτα απολαυστική οδηγική εμπειρία.
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Μείνετε συνδεδεμένοι.
Τα υψηλά επίπεδα συνδεσιμότητας που παρέχει το i30, ξεπερνούν τις προσδοκίες. 
Η πρωτοποριακής σχεδίασης οθόνη αφής 8” υψηλής ανάλυσης είναι ιδανικά 
τοποθετημένη για την μέγιστη εργονομία του οδηγού και των επιβατών. Με τις 
προηγμένες λειτουργίες Apple CarPlay™ και Android Auto™ αξιοποιείτε στο έπακρο τις 
δυνατότητες του iPhone ή του Android smartphone σας, μέσα από την οθόνη 8’’ του 
i30. Στην οθόνη φιλοξενείται και η εικόνα από την κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές 
γραμμές καθοδήγησης αλλά και ένα εύχρηστο εργοστασιακό, νέο σύστημα πλοήγησης 
με χάρτες 40 ευρωπαϊκών χωρών και δωρεάν 7ετή παροχή των υπηρεσιών TomTom 
LIVE Services. Ο ασύρματος φορτιστής θα φροντίσει ώστε οι ηλεκτρονικές σας 
συσκευές να παραμένουν πάντα φορτισμένες χωρίς την χρήση καλωδίων. 

Ασύρματος φορτιστής smartphone*
*Εφ‘ όσον το smartphone διαθέτει την σχετική τεχνολογία.

Live Services
Δωρεάν 7-ετής συνδρομή στις 
υπηρεσίες LIVE Services με παροχή 
πληροφοριών για την κυκλοφορία 
στους δρόμους και τις κάμερες 
ταχύτητας (ήδη διαθέσιμα και για 
την Ελλάδα) και πληροφορίες καιρού 
και αναζήτησης POI για πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες.

Hyundai Access Point App
Η ειδική εφαρμογή της Hyundai 
για Android συσκευές είναι 
διαθέσιμη στο Google Play Store 
και διευκολύνει τη διαχείριση των 
TomTom LIVE Services. Με αυτήν, 
το κινητό σας συνδέεται αυτόματα 
με το σύστημα πλοήγησης, 
ανοίγοντας και κλείνοντας το 
hotspot του κινητού σας όταν 
ανοίγει και κλείνει αντίστοιχα 
η λειτουργία του συστήματος 
πλοήγησης του Hyundai σας.



10



11

DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού
Παρακολουθώντας και αναλύοντας τις κινήσεις του τιμονιού, την δύναμη που βάζει  
ο οδηγός στο τιμόνι, τη λωρίδα κυκλοφορίας στην οποία κινείται το όχημα καθώς και 
τον χρόνο οδήγησης, το σύστημα DAW ανιχνεύει την εμφάνιση κόπωσης του οδηγού και 
τον ενημερώνει τόσο με ακουστικές όσο και με οπτικές ειδοποιήσεις. Η ευαισθησία του 
συστήματος είναι ρυθμιζόμενη.

FCA - Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής Σύγκρουσης με Σύστημα Αυτόματης 
Έκτακτης Πέδησης
Χρησιμοποιώντας την ειδική κάμερα το FCA ανιχνεύει την πιθανότητα μετωπικής
σύγκρουσης και ειδοποιεί τον οδηγό για τον κίνδυνο. Το σύστημα πραγματοποιεί
φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων
οποιασδήποτε τέτοιας σύγκρουσης. Προαιρετικά, μπορεί να προστεθεί εμπρόσθιο ραντάρ,
με δυνατότητα ανίχνευσης της παρουσίας πεζών.

ASCC - Προσαρμοζόμενος Έξυπνος 
Ρυθμιστής Ταχύτητας 
Ρυθμίζει σταθερή ταχύτητα στο ταξίδι, 
ωστόσο προσαρμόζεται διαρκώς εφ’όσον 
υπάρχει προπορευόμενο αυτοκίνητο με 
χαμηλότερη ταχύτητα. Το i30 τότε διατηρεί μία 
σταθερή απόσταση από το προπορευόμενο 
όχημα. Το φιλικό στη χρήση σύστημα παρέχει 
επιλογή τεσσάρων διαφορετικών επιπέδων 
απόστασης από το προπορευόμενο όχημα. 

BSCW - Σύστημα Ανίχνευσης Τυφλού 
Σημείου
Αισθητήρες τοποθετημένοι στις πίσω 
πλευρές του αυτοκινήτου ανιχνεύουν 
την προσέγγιση με οποιοδήποτε όχημα 
βρίσκεται στην τυφλή ζώνη του καθρέπτη, 
ενεργοποιώντας ηχητική προειδοποίηση και 
οπτική προειδοποίηση εάν ο οδηγός βγάλει 
φλας αλλαγής πορείας. 

Κινηθείτε με σιγουριά.  
Λίγα αυτοκίνητα έως τώρα έχουν προσφέρει στους επιβαίνοντες τόσο ολοκληρωμένη ασφάλεια.
Το νέο Hyundai i30 είναι το πρώτο Hyundai που προσφέρει σε όλες του τις εκδόσεις τις πρωτοποριακές 
τεχνολογίες ασφαλείας Hyundai SmartSense όπως το Σύστημα Ανίχνευσης Κόπωσης Οδηγού (Driver 
Attention Warning-DAW) ή το Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (Lane Keeping Assist-LKA)  
έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε μεγαλύτερη ασφάλεια και ηρεμία.
Μεταξύ άλλων προηγμένων τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας διαθέσιμες στο νέο Hyundai i30, είναι
το Σύστημα Ανίχνευσης Τυφλού Σημείου με προειδοποίηση αποφυγής σύγκρουσης (Blind Spot Collision 
Warning-BSCW & Blind Spot Collision-Avoidance Assist-BSAA ) καθώς και τον εξελιγμένο Έξυπνο Ρυθμιστή 
Ταχύτητας (Smart Cruise Control with Stop & Go) που σας υποστηρίζει με την αυτόματη επιβράδυνση, 
σταμάτημα και την εκκίνηση ξανά του αυτοκινήτου σε συνθήκες αργής ροής κυκλοφορίας.
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Άνεση και ευρυχωρία.
Το εκλεπτυσμένο και φιλόξενο εσωτερικό του νέου Hyundai 
i30 ενισχύει την αίσθηση ηρεμίας για οδηγό και επιβάτες  
έτσι ώστε να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.  
Το άνετο εσωτερικό του χώρου επιβατών είναι από τα πλέον 
ευρύχωρα στην κατηγορία του ενώ η μεγάλη ανοιγόμενη 
πανοραμική ηλιοροφή ενισχύει την αίσθηση ελευθερίας.  
Τα καθίσματα με δέρμα και ύφασμα ολοκληρώνουν την εικόνα 
πολυτέλειας του νέου Hyundai i30. 

Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

Διζωνικός κλιματισμός Ο χώρος αποσκευών από 395 έως 1301 λίτρα  
θα καλύψει κάθε σας ανάγκη
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i30 Tourer. 
Κομψότητα και χώροι 
στον υπερθετικό βαθμό.
Κάτω από την καλαίσθητη αεροδυναμική σχεδίασή του, το νέο i30 Tourer 
αποκαλύπτει έναν εντυπωσιακό χώρο 602 λίτρων για τις αποσκευές, που 
μπορεί να φθάσει τα 1.650 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. 
Η ευελιξία αυτή καθιστά το i30 Tourer ιδανικό για οικογενειακές 
εξορμήσεις, εκδρομικές δραστηριότητες ή επαγγελματικούς σκοπούς. 
Σε οποιονδήποτε προορισμό κι αν σας οδηγεί η ημέρα, το i30 Tourer 
φροντίζει πάντα να φθάνετε με στυλ ...στον υπερθετικό βαθμό. 

60/40 διαιρούμενα πίσω καθίσματα Πίσω υποβραχιόνιο με πρόσβαση 
ski-through στο χώρο αποσκευών

Ικανότητα αποθήκευσης ογκωδών αντικειμένων Σύστημα διαχείρισης χώρου αποσκευών
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AHSS - Advanced High Strength Steel. O πανίσχυρος σκελετός του νέου Hyundai i30 αποτελείται 
κατά 53% από προηγμένο χάλυβα υπέρ-υψηλής αντοχής (AHSS) με τεχνολογία hot stamping που 
πολλαπλασιάζει την αντοχή, ενώ ταυτόχρονα είναι 28kg ελαφρύτερος.

Ισχυρότερο αλλά  
και ελαφρύτερο.
Χάρη στην προηγμένη μεταλλουργική τεχνολογία της 
Hyundai Steel, το αμάξωμα του νέου Hyundai i30 είναι 
ανθεκτικότερο, ελαφρύτερο, και με κορυφαία στρεπτική 
ακαμψία. Στην πράξη, αυτό σημαίνει απολαυστικότερη 
και ταυτόχρονα ασφαλέστερη οδήγηση, με μεγαλύτερη 
οικονομία καυσίμου. 
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Το Hyundai i30 καταξιώνεται ως Νο. 1 στην κατηγορία του σύμφωνα με την 
ετήσια έρευνα Ποιότητας και Αξιοπιστίας της J.D. Power Γερμανίας 2017 
(Vehicle Dependability StudySM).

Κορυφαία Εγγύηση,
Βραβευμένη Αξιοπιστία.
Στη Hyundai μάς εμπνέει το πάθος να δημιουργούμε αυτοκίνητα που ξεπερνούν τις προσδοκίες σας. Η 
αφοσίωση στα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι, και όχι όπως είναι. Αυτό εξάλλου μαρτυρούν τόσο οι 
σχεδιαστικές διακρίσεις του νέου Hyundai i30, όσο και ο ποιοτικός έλεγχος στο 100% της παραγωγής αφού 
κάθε παραγόμενο i30 οδηγείται σε δοκιμαστική πίστα, προτού φύγει από το υπερσύγχρονο εργοστάσιό του.

Κάθε Hyundai συνοδεύεται με την κορυφαία στην αγορά εργοστασιακή 
εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων, προσφέροντας:
- 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων,
- 5 Χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια,
- 5 Χρόνια δωρεάν ετήσιο τεχνικό έλεγχο,
- 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής

Ποιότητα και αξιοπιστία Hyundai
Η αξιοπιστία της Hyundai είναι γνωστή στους κατόχους της. Χαιρόμαστε όμως ιδιαίτερα όταν η ποιότητά 
μας αναγνωρίζεται και κατατάσσεται στις κορυφαίες θέσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Νο. 1 ανάμεσα σε 20 μάρκες αυτοκινήτων, από το έγκυρο  
Autobild Quality Report 2016. Το AutoBild Quality Report αξιολογεί  
σε βάθος στοιχεία ποιότητας και αξιοπιστίας από ιδιοκτήτες οχημάτων, 
απαιτήσεις συντήρησης, εγγυήσεις, πληροφορίες ανακλήσεων, καθώς και 
εκτεταμένες δοκιμές αντοχής των αυτοκινήτων.
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Το αυτοκίνητο ενός 
κόσμου που αλλάζει.
Ο χρόνος περνάει. Τίποτα δεν παραμένει στάσιμο. 
Οι επιθυμίες σας αλλάζουν, οι προσδοκίες σας 
αλλάζουν. Το νέο Hyundai i30 δημιουργήθηκε με 
αυτές ακριβώς τις σκέψεις, για να σάς προσφέρει 
κορυφαία ποιότητα, ανατρέποντας όλα όσα ξέρατε 
για την κατηγορία.
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Ζάντες

16“ ζάντες αλουμινίου 
5 διπλών ακτίνων 205/55R16

17“ ζάντες αλουμινίου 
5 διπλών ακτίνων 225/45R17

Κινητήρες

Εσωτερικό

1.4 lt T-GDI με 140 ίππους1.0 lt T-GDI με 120 ίππους1.4 lt με 100 ίππους 1.6 lt CRDI με 95/110/136 ίππους
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Χρώματα

Διαστάσεις

Phantom Black (PAE) Moon Rock (XN3) Ara Blue (R3U)

Engine Red (JHR)* Fiery Red (PR2) 

Stargazing Blue (SG5)

Polar White (PYW)* Platinum Silver (U3S) Micron Grey (Z3G)White Sand (Y3Y)

(*) Απλό χρώμα

2650 mm
  4340 mm

14
55

 m
m

1795 mm

2650 mm
4585 mm

14
65

 m
m

1795 mm



Σφραγίδα Επισήμου Εμπόρου Hyundai

Hyundai Ελλάς ΑΒΕΕ
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
www.hyundai.gr

 Hyundai Greece

i30 5D 2017-10 FULL

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσωρινές, μπορούν να αλλάξουν 
χωρίς προειδοποίηση και προορίζονται μόνο ως προκαταρκτική ενημέρωση. Πιθανές διαφοροποιήσεις 
στην αναπαράσταση των χρωμάτων του οχήματος οφείλονται στους περιορισμούς της τεχνολογίας 
εκτύπωσης. Τα προϊόντα που εμφανίζονται αντιστοιχούν στην γκάμα εξοπλισμού για τις ευρωπαϊκές 
αγορές. Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να είναι εξοπλισμένα με πρόσθετο 
εξοπλισμό με επιπλέον κόστος. Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές 
προδιαγραφές και το περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Η 5ετής Εργοστασιακή 
Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει μόνο για αυτοκίνητα Hyundai που έχουν 
αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως ορίζεται στους 
όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να 
συμβουλευθείτε έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.


