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Samochód na miarę 
naszych czasów.
Nieczęsto zdarza się, aby samochód, który 
tak znakomicie wygląda, dawał jednocześnie 
tak duże poczucie komfortu i przyjemności 
z jazdy. Hyundai i30 Nowej Generacji posiada 
wszystkie te cechy! To samochód dla każdego   

 - jest najlepszą propozycją zarówno dla singli, 
jak i rodzin, dla młodszych i starszych.  
Hyundai i30 został zaprojektowany,  
przetestowany i wyprodukowany w Europie. 
Zaawansowane funkcje łączności oraz  
najbardziej wszechstronny pakiet  
technologii bezpieczeństwa – to wszystko 
buduje wyjątkową atrakcyjność tego modelu.
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Harmonijny  
i ponadczasowy design.
i30 Nowej Generacji to odzwierciedlenie nowej, wybiegającej  
w przyszłość filozofii projektowania samochodów Hyundai.  
Precyzyjnie ukształtowana sylwetka, wyrazista linia nadwozia  
oraz zdecydowane detale składają się na samochód o niezwykłej 
elegancji i wyrafinowaniu. Kształt nowego kaskadowego grilla, 
zainspirowany widokiem płynącej stopionej stali, stanie się  
elementem rozpoznawczym dla wszystkich modeli marki Hyundai.
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Z turbodoładowaniem.
Nowe silniki benzynowe z turbodoładowaniem podwyższają osiągi  
i30 Nowej Generacji. Na szczególną uwagę zasługują dwa nowe silniki: 
1.4 T-GDI, który dostarcza moc 140 koni mechanicznych oraz 1.0 T-GDI 
o mocy 120 KM. Pozostałe silniki to 1.4 MPI o mocy 100 KM oraz  
turbodiesel dostępny w trzech różnych wariantach: 95 KM, 110 KM  
lub 136 KM. Moc silników, 7-stopniowa dwusprzęgłowa przekładnia 
skrzyni biegów DCT, znakomite właściwości jezdne oraz pewność 
prowadzenia sprawiają, że przyjemność z jazdy i30 Nowej Generacji 
nie ma sobie równych. 

Średnie zużycie paliwa dla Hyundaia i30 Nowej Generacji w cyklu mieszanym wynosi 3,6 - 5,6 l / 100 km, a emisja CO2 – 95 - 130 g/km.

7-stopniowa, dwusprzęgłowa  
skrzynia biegów DCT

Przycisk Start/Stop
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W stałej łączności.
We wnętrzu i30 Nowej Generacji szczególnie wyróżnia się 
deska rozdzielcza i centralnie umieszczony 8-calowy ekran 
dotykowy, który zapewnia szybki i wygodny dostęp  
do nowej platformy nawigacji, łączności i multimediów. 
Dzięki LIVE Services, Apple CarPlay™ oraz Android Auto™ 
jesteś w stałej łączności, a także masz zapewniony  
dostęp do rozrywki przez całą podróż. 

Apple CarPlay™

8-calowy ekran dotykowy z nawigacją

Apple CarPlay™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Apple Inc.
Android Auto™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Google Inc.

Bezprzewodowe ładowanie smartfonów*
*Niekompatybilne smartfony wymagają użycia adaptera 
bezprzewodowego ładowania.
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Spokój i wygoda.
Przemyślany i elegancki projekt oraz najwyższa jakość detali tworzą 
wnętrze o niezwykłej klasie. i30 Nowej Generacji jest jednocześnie 
jednym z najprzestronniejszych samochodów w swoim segmencie. 
Jeszcze więcej miejsca zyskano dzięki umieszczeniu elektrycznego 
hamulca postojowego na panelu centralnym między przednimi, 
wentylowanymi i podgrzewanymi fotelami. Poczucie przestrzeni 
oraz przyjemność z przebywania we wnętrzu dodatkowo  
potęguje panoramiczne okno dachowe.

Podgrzewanie i wentylacja  
przednich foteli

Dwustrefowa klimatyzacja  
automatyczna

Panoramiczne okno dachowe
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Pewność i bezpieczeństwo.
Niewiele samochodów może zaoferować swoim użytkownikom tak wysoki poziom bezpieczeństwa,  
a co za tym idzie – spokój ducha podczas podróży. i30 Nowej Generacji to pierwszy Hyundai wyposażony 
w System monitorujący zmęczenie kierowcy (DAA). Wykrywa on spadek koncentracji podczas  
prowadzenia pojazdu. Wśród pozostałych systemów bezpieczeństwa są między innymi System  
autonomicznego hamowania (AEB) oraz Aktywny tempomat (ASCC).

System monitorujący zmęczenie kierowcy (DAA). Sygnały audiowizualne będą ostrzegać 
kierowcę, jeżeli system wykryje u niego utratę koncentracji.

System autonomicznego hamowania (AEB). W przypadku wykrycia potencjalnego  
zderzenia z pojazdem lub pieszym, system w pierwszej kolejności uruchamia wizualne  
i dźwiękowe ostrzeżenia, a następnie automatycznie hamuje.

Aktywny tempomat (ASCC). Utrzymuje 
ustawiony przez kierowcę dystans do jadącego 
z przodu pojazdu, automatycznie regulując 
prędkość (dostępny tylko ze skrzynią 7DCT).

System monitorowania “martwego pola” 
(BSD). Alarmy informują o wykryciu innych 
pojazdów w tzw. „martwym polu”. 



14 15

Mniejsza waga, większa moc. Konstrukcję nośną wykonano w 53% z wysoce wytrzymałej stali.  
W porównaniu z poprzednim modelem, i30 Nowej Generacji jest dzięki temu lżejszy aż o 28 kg.

Innowacyjne  
technologie.
Obniżenie wagi znacząco poprawia osiągi oraz 
pozwala na mniejsze zużycie paliwa. Dlatego Hyundai 
zbudował nadwozie i30 Nowej Generacji z lekkiej 
stali o wysokiej wytrzymałosci. Natomiast nowe 
silniki z turbodoładowaniem zostały zaprojektowane 
w sposób, który poprawił faktyczny czas ich reakcji, przy 
jednoczesnym obniżeniu wagi. Nowa jednostka 1.4 T-GDI 
jest aż o 14 kg lżejsza od swojego poprzednika. 



Przyszłość właśnie 
nadeszła.
Czas płynie. Rzeczywistość się zmienia. Wczorajsze 
reguły dzisiaj są już nieaktualne. Wiemy o tym  
i znakomicie odnajdujemy się w świecie pełnym 
wyzwań. Dlatego stworzyliśmy i30 Nowej Generacji, 
który idealnie pasuje do Twojego współczesnego  
stylu życia. To samochód, który spełnia wszystkie 
Twoje oczekiwania. 
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Kolory

Wymiary

Felgi

Felgi aluminiowe 16”

Felgi stalowe lub aluminiowe  
+ kołpaki 15”

Felgi aluminiowe 17” 

Szczegóły

Elektryczny hamulec postojowy

Silniki

1.0 T-GDI 120 KM

1.4 T-GDI 140 KM

1.4 MPI 100 KM

1.6 CRDi 95/110/136 KM

Oceanids Black (TRY) Light Slate Gray (GSY)

Polar White (PYW - Solid)

Phantom Black (PAE - Perłowy)

Stargazing Blue (SG5 - Perłowy)

Platinum Silver (U3S - Perłowy)

White Sand (Y3Y - Metalik)

Ara Blue (R3U - Metalik)

Micron Gray (Z3G - Metalik)

Intense Copper (PF8 - Metalik)

Engine Red (JHR - Solid)

Moon Rock (XN3 - Metalik)

Demitasse Brown (RB4 - Metalik)

Fiery Red (PR2 - Metalik)

2650 mm
  4340 mm
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1795 mm

Widok z tylnej kamery

Podgrzewanie kierownicy



Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów 
technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów. Wzory kolorów wnętrz i nadwozia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych z powodu 
ograniczeń technologii druku. Wszelkie informacje podane w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje znajdujące się 
w niniejszym katalogu nie stanowią i nie będą stanowić części umowy nabycia samochodu zawartej między konsumentem a Autoryzowanym Dealerem 
Hyundai. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera 
świadectwo homologacji typu pojazdu. Samochody Hyundaia objęte są 5-letnią Gwarancją Bez Limitu Kilometrów. Podane w katalogu informacje na temat 
gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone 
w dokumencie gwarancyjnym. 

Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach 
ściśle określonych Dyrektywą Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych może 
się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, 
jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki 
Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.
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