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Σχεδιασμένο 
για να σας 
συναρπάσει.
Μια κομψή και ταυτόχρονα τολμηρή δήλωση. 
Κανένα βλέμμα δεν θα μείνει αδιάφορο 
στη θέα του νεοαφιχθέντος μέλους της 
οικογένειας i30 που συνεχώς μεγαλώνει. 
Η κομψή σχεδίαση της οροφής που 
χαμηλώνει στο πίσω μέρος - το σχεδιαστικό 
αρχέτυπο των Fastback - υλοποιείται 
από την Hyundai για πρώτη φορά στην 
κατηγορία.
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Εντυπωσιακά δυναμικό.
Εκλεπτυσμένα κομψό.
Η χαρακτηριστική πρόσθια μάσκα που υπογράφει κάθε νέο Hyundai 
εμπνέεται από την ροή του καυτού χάλυβα λίγο πριν πάρει την μορφή του 
αυτοκινήτου, δημιουργώντας εντύπωση ισχύος και κίνησης. Οι νέας σχεδίασης 
ζάντες 17” και 18”, οι χαμηλωμένες και κατά 15% στιβαρότερες αναρτήσεις 
και τα αεροδυναμικά air curtains που φιλοξενούν τα φώτα ημέρας LED 
ολοκληρώνουν την εικόνα.
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Xαρισματική σιλουέτα.
 
Η κομψή σιλουέτα του i30 Fastback υπογραμμίζεται περαιτέρω από το έντονο πίσω 
σπόιλερ τοξοειδούς σχήματος, το οποίο καταφέρνει να συνδυάσει το πνεύμα των 
σπορ αυτοκίνητων με έναν ευρύχωρο χώρο αποσκευών 450 λίτρων. Οι εκφραστικές 
σχεδιαστικές λεπτομέρειες όπως τα μοναδικά πίσω φωτιστικά σώματα και ο ανάγλυφος 
πίσω προφυλακτήρας ενισχύουν την αίσθηση της στιλπνότητας και της διακριτικής 
επιτήδευσης.
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Η οθόνη αφής 8” ενσωματώνει πλοήγηση 3D και πληθώρα δυνατοτήτων. Περιλαμβάνει 
δωρεάν 7ετή συνδρομή TomTom 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 (σημείων ενδιαφέροντος) για πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες.

Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου. Στην κεντρική κονσόλα βρίσκεται τοποθετημένη η επιφάνεια ασύρματης φόρτισης (σύμφωνα με 
το πρότυπο Qi) που σας επιτρέπει να φορτίσετε εύκολα συμβατό smartphone, απαλλαγμένοι από ακαλαίσθητα καλώδια.

Προηγμένη συνδεσιμότητα.
Το i30 Fastback προσφέρει πρωτοποριακή τεχνολογία και απρόσκοπτη 
συνδεσιμότητα ώστε να διευκολύνει την καθημερινότητά σας, με τεχνολογίες 
όπως η ασύρματη φόρτιση για το τηλέφωνό σας καθώς και μια εργονομικά 
τοποθετημένη κεντρική οθόνη πολυμέσων και πλοήγησης με Apple CarPlay™ και 
Android Auto™.

To Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Apple Inc. To Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Google. Inc.
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Ανίχνευση Τυφλού Σημείου. Δύο αισθητήρες τοποθετημένοι στις πίσω πλευρές του 
αυτοκινήτου ανιχνεύουν την προσέγγιση οποιουδήποτε οχήματος βρίσκεται στην τυφλή 
ζώνη του καθρέπτη, ενεργοποιώντας ηχητική και οπτική προειδοποίηση εάν ο οδηγός 
βγάλει φλας αλλαγής πορείας. 

Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής Σύγκρουσης (FCW) με Ανίχνευση Πεζών. Το σύστημα χρησιμοποιεί την τοποθετημένη στο εμπρός μέρος 
κάμερα και τον αισθητήρα ραντάρ για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας. Εάν εντοπίσει πιθανή σύγκρουση με όχημα μπροστά ή με 
διερχόμενο πεζό, θα προειδοποιήσει έγκαιρα τον οδηγό. Αν απαιτηθεί από τις συνθήκες θα επιβραδύνει ή και θα ακινητοποιήσει αυτόματα το 
όχημα.

Με την προηγμένη τεχνολογική ευφυΐα Hyundai SmartSense 
απολαμβάνετε ασφάλεια και ηρεμία. Το Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης 
Λωρίδας (LKA) ή o Έξυπνος Ρυθμιστής Ταχύτητας (Smart Cruise Control 
with Stop & Go) που σάς υποστηρίζει με την αυτόματη επιβράδυνση, 
σταμάτημα και την εκκίνηση ξανά του αυτοκινήτου σε συνθήκες αργής 
ροής κυκλοφορίας, είναι ενδεικτικές τεχνολογίες που διαθέτει το  
i30 Fastback ώστε να σας προστατεύει από πιθανούς κινδύνους στο δρόμο.
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Hyundai Ελλάς ΑΒΕΕ
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
www.hyundai.gr
Hyundai Greece

i30FB 2017-10-PSB 

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.

Πλήρη φώτα LED και φώτα 
ημέρας LED

Ηλεκτρονικό χειρόφρενο

Αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων 
διπλού συμπλέκτη (DCT)

Αεριζόμενα εμπρός καθίσματα

Ζάντες αλουμινίου 17” Ζάντες αλουμινίου 18”

Fiery Red (PR2)

Ara Blue (R3U)

Clean Slate (UB2)

Moon Rock (XN3)

Platinum Silver (U3S)

Engine Red (JHR)*

Stargazing Blue (P)

White Sand (Y3Y)

Phantom Black (PAE)

Micron Grey (Z3G)

Polar White (PYW)*

i30 FASTBACΚ
1.0 T-GDi 6 MT

120 PS
1.4 T-GDi 6 MT

140 PS
1.4 T-GDi 7-DCT

140 PS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κυβισμός (κ.εκ) 998 1353 1353

Αριθμός κυλίνδρων 3 4 4

Διάμετρος x Διαδρομή (mm) 71 x 84,0 71,6 x 84,0 71,6 x 84,0 

Σχέση συμπίεσης 10,0 10,0 10,0 

Μέγιστη ισχύς (ps/rpm) 120 / 6.000 140 / 6.000 140 / 6.000

Μέγιστη ροπή (Nm) 171,1 242 242

Σύστημα βαλβίδων 12 Βαλβίδες 16 Βαλβίδες 16 Βαλβίδες

Τύπος κιβωτίου μετάδοσης Μηχανικό Μηχανικό Διπλού συμπλέκτη

Αριθμός σχέσεων κιβωτίου 6 6 7

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 188 208 203

Επιτάχυνση 0-100 km/h 11,5" 9,2" 9,5"

ΒΑΡΗ ΚΑΙ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Απόβαρο (ελάχιστο) 1,242 1,255 1,287

Απόβαρο (μέγιστο) 1,385 1,409 1,439
Χώρος αποσκευών 
(ελάχιστος) 450 450 450

ΕΛΑΣΤΙΚΑ Διαστάσεις 225/45R17 225/45R17, 22540ZR18 225/45R17, 22540ZR18

ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Εντός πόλης (lt/100km) 6,0 6,7 6,4

Εκτός πόλης (lt/100km) 4,6 4,8 5,0

Μικτή (lt/100km) 5,2 5,5 5,5

Εκπομπές CO2 (g/km) 120 129 125

Εξοπλισμοί & Τροχοί Τεχνικά ΧαρακτηριστικάΟδηγός χρωμάτων

Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία καταναλώσεων και εκπομπών καυσαερίων είναι ενδεικτικά κατά την στιγμή της εκτύπωσης του παρόντος 
φυλλαδίου, καθώς εκκρεμεί η τελική έγκριση τύπου.  

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα αναλυτικών εξοπλισμών
θα παρατίθεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Hyundai.

(*) Απλό χρώμα

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


