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Φτιαγμένο για την...  
ατίθαση πλευρά σας.
Το νέο i30 Fastback N είναι ένα προηγμένο μοντέλο που έρχεται να επεκτείνει τη γκάμα 
υψηλών επιδόσεων Hyundai N. Γεννημένο στο Namyang και βελτιστοποιημένο στο 
Nürburgring, με απόδοση 275 PS και υψηλές ικανότητες στις στροφές, το i30 Fastback N 
προσφέρει μια έκρηξη αδρεναλίνης συνοδευόμενη από ατόφια φινέτσα.
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Κομψότητα 
& αδρεναλίνη.
Με την καλλίγραμμη σιλουέτα του και την επικλινή του οροφή, το i30 Fastback N 
χαρακτηρίζεται από κομψότητα που μαγνητίζει, ενώ μηχανικά είναι σχεδιασμένο 
για να παρέχει τη μέγιστη οδηγική εμπειρία. Η τέλεια ισορροπία μεταξύ της 
αγωνιστικής δυναμικής και της δυνατότητας για άνετες, καθημερινές μετακινήσεις, 
κάνει το i30 Fastback N ένα sport αυτοκίνητο για κάθε μέρα. Οι ασύγκριτες 
αναλογίες του και η δυναμική οδική του συμπεριφορά, κάνουν το νέο 5θυρο coupé 
τον τέλειο συνδυασμό μεταξύ αδρεναλίνης και κομψότητας.
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Η έντονα τοξοειδής αεροτομή συνδέεται νοητά με την ανάγλυφη πλευρική χαρακτηριστική γράμμωση, μέσα από τα 
υψηλής απόδοσης πίσω φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED.

Το εντυπωσιακό, τριγωνικό φως ομίχλης LED είναι ένα ειδικό 
σχεδιαστικό στοιχείο της γκάμας υψηλών επιδόσεων Ν της 
Hyundai.

Σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει.
Οι σμιλεμένες γραμμές της επικλινούς fastback οροφής ρέουν μέχρι την έντονα τοξοειδή αεροτομή. Ο ανάγλυφος πίσω 
προφυλακτήρας περιλαμβάνει μία ανακλαστική, αψιδωτή χαρακτηριστική γραμμή πάνω από το διπλό σύστημα εξαγωγής.
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Τα πλήρη φώτα LED υπογραμμίζονται από τα οριζόντια φώτα ημέρας, που τοποθετούνται πάνω από τους πλευρικούς αεραγωγούς. Οι τελευταίοι 
είναι ειδικά σχεδιασμένοι όχι μόνο για ενισχυμένη αεροδυναμική, αλλά και για την εξαιρετική ψύξη των φρένων, αξιοποιώντας τη ροή του αέρα.

Διαπιστευτήρια υψηλών 
επιδόσεων.
Τα σπορ σχεδιαστικά στοιχεία και το χαμηλωμένο αμάξωμα του νέου i30 Fastback N 
προϊδεάζουν για τις επιδόσεις του. Μπροστά, ο επιθετικός προφυλακτήρας με τους 
μεγάλους αεραγωγούς και η μοναδική μάσκα με κλιμακωτό σχεδιασμό και το σήμα N 
προδίδουν τις προθέσεις του αυτοκινήτου με τόλμη και καλαισθησία. 
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Ο 2.0 L κινητήρας άμεσου ψεκασμού αποδίδει 250 PS στο πακέτο Standard ή 275 PS στο πακέτο  
Performance.  Και οι δύο επιλογές παράγουν 353 Nm μέγιστης ροπής.

Η παντοδυναμία της 
απόδοσης.
Η ιλιγγιώδης απόδοση του i30 Fastback N προέρχεται από τον υψηλών επιδόσεων 
turbo κινητήρα 2.0 L άμεσου ψεκασμού, ο οποίος παράγει μέχρι και 275 PS,  
με λειτουργία overboost η οποία μπορεί να αυξήσει τη ροπή προσωρινά στα 378 
Nm. Όλη αυτή η ισχύς περνάει στον δρόμο από τους εμπρόσθιους τροχούς, μέσω 
ενός υπερσύγχρονου εξατάχυτου κιβωτίου με συγχρονιζέ ανθρακονημάτων και 
ενός ενισχυμένου συμπλέκτη. Η ισχύς του κινητήρα μεταφέρεται απευθείας στα 
γρανάζια του κιβωτίου ταχυτήτων, μειώνοντας τον χρόνο απόκρισης και την πτώση 
της ροπής μεταξύ των αλλαγών ταχυτήτων. Παράλληλα, ο λεβιές ταχυτήτων 
άμεσης απόκρισης (short shift), βοηθά στις γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων και σας 
δίνει την σπορ αίσθηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου σε κάθε σας διαδρομή.
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Τα ελαστικά υψηλής απόδοσης Pirelli P-Zero 19’’ που συνοδεύουν τα μοντέλα Hyundai N, είναι μαρκαρισμένα με τα αρχικά «HΝ» 
υποδεικνύοντας ότι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τα οδηγικά χαρακτηριστικά των πλαισίων της γραμμής Hyundai Ν.

Η καθαρόαιμη συγκίνηση της 
υψηλής επίδοσης.
Απολαύστε σπορ επιδόσεις και αγωνιστική αίσθηση σε κάθε διαδρομή με τον μετρ των στροφών,  
i30 Fastback N.  Το N Corner Carving Differential, ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό, 
είναι ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από τη Hyundai για να προσφέρει μοναδική αίσθηση 
κρατήματος ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Το N Corner Carving Differential διατηρεί την 
ευστάθεια στο φρενάρισμα κατά την είσοδο και έξοδο κάθε στροφής, εφαρμόζοντας διαφορετική 
ποσότητα ροπής και επιτρέποντας την περιστροφή των κινητήριων τροχών με διαφορετική ταχύτητα, 
μειώνοντας έτσι την ολίσθησή τους και ελαχιστοποιώντας την υποστροφή. 
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Το ταμπλό οργάνων N είναι σχεδιασμένο για ενθουσιώδεις οδηγούς. Διαθέτει ένδειξη αλλαγής 
ταχύτητας ενώ η κόκκινη ζώνη του μεταβλητού στροφόμετρου LED αλλάζει σύμφωνα με τη 
θερμοκρασία του κινητήρα. Παράλληλα μπορείτε να παρακολουθείτε ανά πάσα στιγμή τη θερμοκρασία 
λαδιού, τη ροπή και το turbo boost (πίεση υπερπλήρωσης) στο ταμπλό.

Εξοπλισμένο για να 
διαπρέπει.
Απολαύστε την ταχύτητα εκκίνησης ενός επαγγελματία οδηγού αγώνων.  
Το σύστημα Launch Control σάς προσφέρει τη μέγιστη πρόσφυση για την ταχύτερη 
δυνατή εκκίνηση, ελέγχοντας την ολίσθηση των τροχών σε φάση ισχυρής 
επιτάχυνσης από στάση και ρυθμίζοντας τη ροπή του κινητήρα. Επιπρόσθετα, 
η λειτουργία Rev Matching ρυθμίζει αυτόματα τις στροφές του κινητήρα όταν 
μεταβείτε από μια υψηλότερη σε μια χαμηλότερη σχέση μετάδοσης, μειώνοντας 
έτσι τη φθορά και αυξάνοντας την αντοχή του συστήματος μετάδοσης, ενώ 
ταυτόχρονα χαρίζει εξαιρετική ομαλότητα κατά την αλλαγή ταχύτητας, ανάλογη  
με την τεχνική “μύτη-τακούνι” που επιτυγχάνουν οι έμπειροι οδηγοί αγώνων.
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Το N Grin Control System σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε διαφορετικά προγράμματα οδήγησης,  
ανάλογα με τη διάθεσή σας. Το πέμπτο πρόγραμμα, “Custom”, σας επιτρέπει να ρυθμίσετε εσείς την πλήρη οδηγική συμπεριφορά  
του i30 N, δημιουργώντας τον δικό σας συνδυασμό, επιλέγοντας ανάμεσα σε 1.944 διαφορετικές εναλλακτικές.

Το σπορ τιμόνι N φέρνει όλες τις σπορ 
λειτουργίες στις άκρες των δακτύλων σας. 
Επιλέξτε προφίλ οδήγησης ή ενεργοποιήστε το 
«Rev Matching» για ανώτερη οδηγική 
απόλαυση με το πάτημα ενός κουμπιού.

Αποκλειστικό cockpit σπορ προδιαγραφών.
Δημιουργήθηκε για τους λάτρεις της αυτοκίνησης από ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν τα αυτοκίνητα: το κομψό εσωτερικό 
αγκαλιάζει και συναρπάζει. Με αποκλειστικό σπορ τιμόνι N και σπορ καθίσματα με κόκκινα ένθετα, το cockpit είναι σχεδιασμένο με 
γνώμονα τον άριστο έλεγχο και το ξεχωριστό στυλ. Εργονομικό και πλήρως οδηγοκεντρικό – για να έχετε τα πάντα στο οπτικό πεδίο 
και στις άκρες των δακτύλων σας. 

N Grin Control System.
Απολαύστε περισσότερα χαμόγελα ανά χιλιόμετρο με το πάτημα ενός κουμπιού. Το N Grin Control System σάς προσφέρει τη δυνατότητα να 
επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε διαφορετικά προγράμματα οδήγησης, ανάλογα με τη διάθεσή σας. Τα προγράμματα αλλάζουν ριζικά τον χαρακτήρα 
του αυτοκινήτου, προσαρμόζοντας τις παραμέτρους του κινητήρα, της ανάρτησης, του συστήματος Ηλεκτρονικού Ελέγχου Ευστάθειας [Electronic 
Stability Control (ESC)], του N Corner Carving System, του ήχου του κινητήρα, του συστήματος διεύθυνσης και του Rev Matching (Αυτόματη 
Προσαρμογή Στροφών του Κινητήρα κατά το Κατέβασμα Ταχύτητας).
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Προσαρμόστε τη συγκίνηση.
Στο N Custom πρόγραμμα, μπορείτε να προσαρμόσετε τόσο το σύστημα μετάδοσης όσο και 
τις λοιπές παραμέτρους συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, μπορείτε να προγραμμματίσετε τις 
παραμέτρους του κινητήρα, των αποσβεστήρων, του συστήματος Ηλεκτρονικού Ελέγχου 
Ευστάθειας [Electronic Stability Control (ESC)], του N Corner Carving System, του ήχου του 
κινητήρα, του συστήματος διεύθυνσης και της λειτουργίας Rev Matching.
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Ωδή στον
απόλυτο έλεγχο.
Από τη θέση οδηγού του i30 Fastback N, όλα όσα χρειάζεστε για να 
προσαρμόσετε τα επίπεδa απόδοσης και άνεσης, είναι ακριβώς στην άκρη 
των δακτύλων σας.  
Από τον ήχο της εξάτμισης στη σκληρότητα των αναρτήσεων, μπορείτε να 
επιλέξετε τα πάντα, μόνο με ένα πάτημα.
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Αγωνιστική αίσθηση.
Καλωσήρθατε σε ένα εντελώς νέο επίπεδο άνεσης. Διακοσμημένα με λογότυπο Ν και κόκκινη ραφή, 
τα μοναδικής σχεδίασης σπορ καθίσματα N διαθέτουν ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη 
και προέκταση υποστήριξης κάτω από τα γόνατα, προσφέροντάς σας κορυφαίο έλεγχο και άνεση. 
Επιλέξτε ανάμεσα στην επένδυση που συνδυάζει suede και δέρμα ή την πλήρως υφασμάτινη. 

Σχεδιασμένος για ενθουσιώδεις οδηγούς, ο επιλογέας ταχυτήτων μικρής διαδρομής συνεργάζεται αδιάκοπα με το εξατάχυτο 
μηχανικό κιβώτιο και τον συμπλέκτη. Η αλουμινένια κεφαλή του λεβιέ επισημαίνεται με κόκκινη ραφή και λογότυπο Ν.
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Ασύρματη φόρτιση 
(προαιρετικός εξοπλισμός).

8’’ οθόνη αφής με Apple CarPlayTM, Android AutoΤΜ  
και προαιρετική εργοστασιακή πλοήγηση.

Προηγμένη συνδεσιμότητα.
Το νέο i30 Fastback N σας προσφέρει συνεχή συνδεσιμότητα και καινοτόμες 
τεχνολογίες που διευκολύνουν την καθημερινότητά σας. Η οθόνη αφής 8’’ παρέχει 
πρόσβαση στις πλέον χρηστικές και αγαπημένες εφαρμογές του smartphone σας με 
τα Apple CarPlay™ και Android Auto™,  ενώ η επιφάνεια ασύρματης φόρτισης είναι 
εργονομικά τοποθετημένη στο κέντρο, για εύκολη φόρτιση του smartphone σας χωρίς 
καλώδια.

Το Apple CarPlay™ είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.
Το Android Auto™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.
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Υποβοήθηση Αποφυγής Εμπρόσθιας Σύγκρουσης
Forward Collision-avoidance Assist (FCA)
Η υποβοήθηση FCA χρησιμοποιεί αισθητήρες κάμερας και λειτουργεί σε τρία 
στάδια. Στο πρώτο στάδιο προειδοποιεί τον οδηγό οπτικά και ακουστικά, στο 
δεύτερο στάδιο ελέγχει τα φρένα ανάλογα με τον κίνδυνο σύγκρουσης και στο 
τρίτο στάδιο εφαρμόζει τη μέγιστη πίεση πέδησης.

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας
Lane Keeping Assist (LKA)
To σύστημα LKA προειδοποιεί τον οδηγό όταν το όχημα κινείται επικίνδυνα, σε 
ταχύτητες πάνω από 60 χλμ/ω. Σε περίπτωση ακούσιας παρέκκλισης από τη 
λωρίδα του, το LKA ειδοποιεί τον οδηγό και με διορθωτική παρέμβαση στο τιμόνι 
επαναφέρει το αυτοκίνητο σε ασφαλή πορεία.

Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φώτων
High Beam Assist (HBA)
Λιγότερο στρες, μέγιστη ορατότητα. Το σύστημα High Beam Assist ανιχνεύει τα 
αντίθετα ερχόμενα και προπορευόμενα οχήματα τη νύχτα και αλλάζει σε μεσαία 
σκάλα φώτων, κατά περίπτωση, έτσι ώστε η δέσμη να μην είναι εκτυφλωτική για 
τους άλλους οδηγούς. Όποτε δεν εντοπίζονται οχήματα, το σύστημα αυτόματα 
επαναφέρει τη λειτουργία της μεγάλης σκάλας φώτων, μεγιστοποιώντας την 
εμβέλεια ορατότητας του οδηγού. 

Σύστημα Ανίχνευσης Κόπωσης Οδηγού
Driver Attention Warning (DAW)
Το σύστημα Driver Attention Warning είναι στάνταρ στο νέο i30 Fastback N και 
αυξάνει τα επίπεδα ασφάλειας παρακολουθώντας και αναλύοντας συνεχώς 
οδηγικά δεδομένα. Όταν αναγνωριστούν σημάδια κόπωσης/διάσπασης της 
προσοχής, το DAW προειδοποιεί τον οδηγό ηχητικά και με ένα αναδυόμενο μήνυμα 
τού προτείνει να κάνει διάλειμμα.

Με τα εξελιγμένα βοηθητικά συστήματα οδήγησης και προειδοποίησης του Hyundai SmartSenseTM, το i30 Fastback N 
σας παρέχει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας, για να απολαμβάνετε ασφάλεια και ηρεμία.
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Συνδυασμός καστόρ & δέρμα (Προαιρετικό).Πλήρης υφασμάτινη επένδυση (Standard).
Ζάντες αλουμινίου 18’’ Ζάντες αλουμινίου 19’’

Επιλογές Τεχνικά χαρακτηριστικά

2,850 mm 900 mm905 mm
4,455 mm

1,795 mm

1,4
17

 m
m

1,566 mm

Έκδοση i30 N
250 PS

i30 N 
Performance Pack 

275 PS

Κινητήρας και 
μετάδοση

Κυβισμός (κ.εκ.) 1998 1998

Αριθμός κυλίνδρων 4 4

Διάμετρος x Διαδρομή (mm) 86.0 x 86.0 86.0 x 86.0

Σχέση συμπίεσης 9.5 9.5

Μέγιστη ισχύς (ps/rpm) 250 / 6.000 275 / 6.000

Μέγιστη ροπή (Nm) 353 (Overboost: 378) 353 (Overboost: 378)

Σύστημα βαλβίδων 16-Βάλβιδο MLA 16-Βάλβιδο MLA

Τύπος μετάδοσης Χειροκίνητη Χειροκίνητη

Αριθμός σχέσεων κιβωτίου 6 6

Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 250 250

Επιτάχυνση 0-100 km/h 6,4" 6,1"

Βάρη και 
χωρητικότητες

Απόβαρο (ελάχιστο) 1400 1429

Απόβαρο (μέγιστο) 1480 1509

Χώρος αποσκευών (lt) 450 450

Ελαστικά Διαστάσεις 225/40 R 18 235/35 R 19

Εκπομπές
καυσαερίων και
καταναλώσεις

καυσίμου

Εκπομπές CO2 (g/km) 170 176

Εντός πόλης (lt/100km) 10,7 10,6

Εκτός πόλης (lt/100km) 5,9 6,1

Μικτή (lt/100km) 7,7 7,8

Polar White (PYW) * Shadow Grey (TKG)Micron Grey (Z3G)

Performance Blue (XFB)Phantom Black (PAE) Engine Red (JHR) *

*μη μεταλλικά χρώματα
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Εξοπλισμός
Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai SmartSenseTM i30 N 250hp i30 N 275hp  

PERF. PACK
Αερόσακοι μετωπικοί (2), πλευρικοί (2) & τύπου κουρτίνας (2) ● ●
Αερόσακος γονάτων οδηγού - -
ESP & ABS ● ●
VSM Σύστημα Συνεργασίας Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού με ESP ● ●
TPMS Αισθητήρας Χαμηλής Πίεσης Ελαστικών ● ●
Υπενθύμιση ζωνών ασφαλείας ● ●
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX με 3ο σημείο πρόσδεσης "Τop Τether" ● ●
Hyundai SmartSenseTM LDW - Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Λωρίδας ● ●
Hyundai SmartSenseTM LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας ● ●
Hyundai SmartSenseTM FCW - Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής Σύγκρουσης ● ●
Hyundai SmartSenseTM FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων) ● ●
Hyundai SmartSenseTM FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων) ● ●
Hyundai SmartSenseTM HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα ● ●
Hyundai SmartSenseTM SCL -  Στατικά Φώτα Στροφής ● ●
Τεχνολογία και Εξοπλισμός Υψηλών Επιδόσεων  Ν
Κινητήρας 2.0 Βενζίνης ● ●
N Grin Control System - Aνεξάρτητη ρύθμιση 5 διαφορετικών στυλ οδήγησης ● ●
Rev Matching - Aυτόματη προσαρμογή στροφών του κινητήρα κατά το κατέβασμα ταχύτητας ● ●
Launch Control - Έλεγχος βελτιστοποίησης επιτάχυνσης από στάση ● ●
Overboost - Παροδική υπέρβαση μέγιστης παρεχόμενης ροπής (από 353Nm σε 378Nm) κατά την επιτάχυνση ● ●
Electronic Stability Control - Ρυθμιζόμενο Επίπεδο Ελέγχου Ευστάθειας (ESC Off / Normal / Sport) ● ●
Electronic Controlled Suspension - Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενες Αναρτήσεις για απόσβεση και μεταφορά βάρους  ● ●
Σπορ πίνακας οργάνων με μετρήσεις G, ροπής, ιπποδύναμης, χρονομέτρησης (lap/0-... timer) κ.λπ. ● ●
R-MDPS - Τιμόνι με μοτέρ υποβοήθησης στην κρεμαγιέρα ● ●
Ν Variable Valve Exhaust -Μεταβλητή Βαλβίδα Εξαγωγής (έλεγχος ήχου εξάτμισης) ● ●
N Corner Carving Differential - Ηλεκτρονικό Διαφορικό Περιορισμένης Ολίσθησης - ●
Πίσω μπάρα θόλων (αφαιρούμενη) για ενίσχυση στρεπτικής ακαμψίας ● ●
Άνεση
ISG Σύστημα Stop & Start ● ●
Κεντρικό κλείδωμα με Τηλεχειρισμό & Συναγερμό παραβίασης ● ●
Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω ● ●
Λειτουργία auto up/down όλων των παραθύρων με σύστημα αποφυγής εμποδίου ● ●
Φως εισόδου θύρας οδηγού στον εξωτερικό καθρέπτη (puddle lamp) ● ●
Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας ● ●
Πλήκτρο εκκίνησης "Start" ● ●
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αυτόματη λειτουργία αποθάμβωσης ● ●
Οθόνη TFT 4.2” στον πίνακα οργάνων ● ●
Υπολογιστής ταξιδιού ● ●
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά ● ●
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού ● ●
Eπιλογέας ταχυτήτων με επένδυση αλουμινίου και δέρματος ● ●
Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος πίσω με δυνατότητα απενεργοποίησης ● ●
Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος εμπρός με δυνατότητα απενεργοποίησης ● ●
Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control) ● ●
Μαύρες εσωτερικές λαβές θυρών ● ●
Εμπρός σπορ υφασμάτινα καθίσματα ενισχυμένης πλευρικής στήριξης με λογότυπο "Ν" ● ●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυική στήριξη καθίσματος οδηγού ● ●
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος και με ρυθμιζόμενη στήριξη μηρών ● ●
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος ● ●
Μαύρη εσωτερική επένδυση οροφής ● ●
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων ● ●
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με ποτηροθήκη (αναδιπλούμενο στο μεσαίο κάθισμα) ● ●

Άνεση
Διαιρούμενα πίσω καθίσματα 60/40 ● ●
Πίσω καθίσματα με 3 προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας ● ●
Κάλυμμα χώρου αποσκευών ● ●
Σημεία πρόσδεσης στον χώρο αποσκευών ● ●
Παροχή ρεύματος 12V: στην κονσόλα δαπέδου εμπρός και στον χώρο αποσκευών ● ●
Ενισχυμένο δάπεδο χώρου αποσκευών ● ●
Δίχτυ χώρου αποσκευών ● ●
Κιτ καπνιστή ● ●
Συστήματα πολυμέσων και πλοήγησης
6 ηχεία (4 ηχεία εμπρός & πίσω και 2 tweeters) ● ●
Ηχοσύστημα Radio με RDS, MP3 player, θύρα USB & AUX ● ●
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι ● ●
Bluetooth με audio streaming & αναγνώριση φωνής ● ●
Έγχρωμη οθόνη αφής Display Audio 8" ● ●
Σύνδεση με smartphone Android μέσω εφαρμογής Android Auto (Android 5.0 και μεταγενέστερο) ● ●
Σύνδεση με iPhone μέσω Apple CarPlay (iPhone 5.0 και μεταγενέστερο) ● ●
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης ● ●
Εξωτερική Εμφάνιση
Εμπρός φωτιστικά σώματα σε μαύρο πλαίσιο ● ●
Μαύρη γυαλιστερή πίσω αεροτομή με ενσωματωμένο τριγωνικό 3ο φως στοπ ● ●
Μαύροι γυαλιστεροί εξωτερικοί καθρέπτες ● ●
Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος ● ●
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος ● ●
Γρίλια εμπρός μάσκας μαύρου χρώματος με χρωμιωμένο πλαίσιο και λογότυπο "N" ● ●
Δύο απολήξεις εξατμίσεων ● ●
Κόκκινο(*) διακοσμητικό σιρίτι χαμηλά στον εμπρός και πίσω προφυλακτήρα  ● ●
Ορατότητα
Πλήρη φώτα LED (ημέρας, θέσεως, διασταυρώσεως και πορείας) ● ●
Πίσω φωτιστικά σώματα LED ● ●
Αυτόματο άναμμα φώτων ● ●
Σκούρα ζώνη ηλιοπροστασίας εμπρός ● ●
Σκούρα κρύσταλλα (privacy glass) ● ●
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με φωτιζόμενο καθρέπτη ● ●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φλας ● ●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες ● ●
Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης ● ●
Πλαφονιέρα, φως ανάγνωσης χάρτη και θήκη γυαλιών ● ●
Δεύτερη πλαφονιέρα για πίσω επιβάτες ● ●
Ρεοστάτης φωτισμού οργάνων ● ●
Υαλοκαθαριστήρες εμπρός τύπου Aero ● ●
Αισθητήρες βροχής ● ●
Τροχοί και φρένα
Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά HN της Michelin PSS διαστάσεων 225/40R18 ● -
Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά HΝ της Pirelli P-Zero διαστάσεων 235/35R19 - ●
Εμπρός αεριζόμενα δισκόφρενα 330mm με κόκκινες σιαγόνες ● -
Εμπρός αεριζόμενα δισκόφρενα 345mm με κόκκινες σιαγόνες και λογότυπο "N" - ●
Πίσω δισκόφρενα 300mm ● -
Πίσω αεριζόμενα δισκόφρενα 314mm - ●
Κιτ επισκευής ελαστικού - -
Προσωρινός εφεδρικός τροχός ● ●

● Βασικός εξοπλισμός      - Δεν διατίθεται
(*) Dark silver για εξωτερικό χρώμα Engine Red
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Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου Hyundai

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 στη 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.i30 FB N 2020-01 ALL


