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Inspiruje  
do działania.
Nowy Hyundai i30 Wagon utrzymuje  
ponadczasowy design widoczny  
w eleganckiej, a jednocześnie  
uniwersalnej linii nadwozia.  
Przestronne wnętrze tego modelu zostało  
zaprojektowane w układzie horyzontalnym 
z intuicyjnym rozmieszczeniem przycisków 
poszczególnych funkcji. Nowy i30 Wagon 
oferuje najlepsze w swojej klasie standardowe 
wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa  
i zaawansowanych funkcji łączności.  
To samochód, obok którego nie sposób  
przejść obojętnie.
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Elegancja łączy się  
z uniwersalnością.
Nowy Hyundai i30 Wagon to samochód mocno wyróżniający się  
w swojej klasie, łączący niezwykle atrakcyjny wygląd i wszystkie  
udogodnienia charakterystyczne dla wersji wagon. Smukła linia  
dachu podkreślona srebrnymi relingami dodaje sportowego 
charakteru, a nowy kaskadowy grill oraz wyraziste reflektory  
przednie i światła do jazdy dziennej LED dopełniają całości.
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Dynamiczne i wydajne  
jednostki napędowe.
Gama silników oferowanych w i30 Wagon składa się z ekonomicznych  
jednostek turbo o zwiększonej wydajności i dynamice. W ofercie do  
wyboru są trzy silniki benzynowe i jeden turbodiesel 1.6 l w dwóch  
wariantach 110 KM lub 136 KM. Na szczególną uwagę zasługuje nowy silnik 
benzynowy 1.4 T-GDI o mocy 140 KM. Pozostałe silniki to nowy 1.0 T-GDI 
o mocy 120 KM oraz 1.4 MPI o mocy 100 KM. Na komfort prowadzenia  
i znakomite właściwości jezdne wpływa między innymi sztywne i lekkie  
nadwozie, wykonane w 53% ze stali o wysokiej wytrzymałości.

7-stopniowa dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów (7DCT)

Wybór trybu jazdy

Średnie zużycie paliwa dla modelu Nowy i30 Wagon w cyklu mieszanym wynosi  
od 3,8 do 5,8 l / 100 km, średnia emisja CO2 wynosi od 99 do 136 g/km.

Przycisk Start/Stop
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Zawsze w kontakcie.
Przestronne i eleganckie wnętrze modelu Nowy i30 Wagon  
zostało zaprojektowane w układzie horyzontalnym z intuicyjnym 
rozmieszczeniem przycisków poszczególnych funkcji.   
Nawigacja z 8-calowym ekranem dotykowym, jest dostępna  
z 10-letnim programem aktualizacji map MapCare oraz usługami 
Live Services. Dostępny jest także system bezprzewodowego 
ładowania telefonów, ekran dotykowy LCD ze zintegrowaną kamerą 
cofania, systemem Bluetooth oraz funkcjonalność My Music.

8-calowy ekran dotykowy z nawigacją

Widok z tylnej kameryBezprzewodowe ładowanie smartfonów*
*Niekompatybilne smartfony wymagają użycia adaptera
bezprzewodowego ładowania.
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Podgrzewanie i wentylacja przednich foteli

Panoramiczne okno dachowe

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

Twoja osobista  
strefa komfortu.
Przemyślany i elegancki projekt oraz najwyższa jakość detali tworzą 
wnętrze o niezwykłej klasie. Wrażenie przestrzeni oraz przyjemność 
z przebywania we wnętrzu dodatkowo potęguje panoramiczne 
okno dachowe. Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna  
oraz tylne nawiewy powietrza pozwalają wszystkim pasażerom  
na utrzymanie własnej strefy komfortu. Przednie fotele   
są wentylowane i podgrzewane, a praktyczne schowki są 
wyjątkowo przydatne, zwłaszcza podczas rodzinnych podróży. 
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Przestronne wnętrze.
Otwarcie klapy bagażnika odkrywa prawdziwe wnętrze Nowego  
i30 Wagon – przestronny bagażnik o pojemności aż 602 litrów! 
Można również złożyć tylne fotele, aby uzyskać do 1650 litrów 
przestrzeni ładunkowej i jest to jeden z wiodących wyników  
w segmencie. Dodatkowa przestrzeń zawierająca wygodne schowki 
znajduje się pod podłogą bagażnika. Nowy i30 Wagon sprawdzi 
się w każdych warunkach: podczas rodzinnych podróży, wycieczek 
wypoczynkowych czy jako partner biznesowy. Opływowe  
nadwozie i30 Wagon nie akceptuje żadnych kompromisów  
w zakresie pojemności przestrzeni bagażowej. Dokądkolwiek  
zmierzasz masz pewność, że dotrzesz tam w najlepszym stylu.

Tylne fotele składane w proporcji 60/40 

System mocowania bagażu w bagażniku Centralny podłokietnik z otworem do przewożenia  
długich przedmiotów (np. nart)
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Chroni to, co najcenniejsze.
Niewiele samochodów może zaoferować swoim użytkownikom tak wysoki  
poziom bezpieczeństwa, a co za tym idzie – spokój ducha podczas podróży.  
Nowy i30 Wagon został wyposażony w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, 
wśród których znajdują się między innymi System autonomicznego  
hamowania (AEB), System utrzymywania pasa ruchu (LKAS), Inteligentny  
tempomat (ASCC) oraz System monitorujący zmęczenie kierowcy (DAA), 
który wykrywa spadek koncentracji podczas prowadzenia pojazdu. Niewiele 
samochodów może zaoferować swoim użytkownikom tak wysoki poziom 
bezpieczeństwa, a co za tym idzie – spokój ducha podczas podróży.

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.

Inteligentny tempomat (ASCC). Utrzymuje ustawiony przez  
kierowcę dystans do jadącego z przodu pojazdu, automatycznie 
regulując prędkość.

System monitorowania “martwego pola” (BSD). Alarmy informują 
o wykryciu innych pojazdów w tzw. „martwym polu”.
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Każdy dzień to nowe  
możliwości. 
Wybór samochodu, który dopasuje się do Twojego stylu
życia i odpowie na wszystkie wymagania codzienności,
ma wielkie znaczenie. Dlatego najlepiej sprawdzi się
samochód, który nie tylko znakomicie wygląda,
ale w którym przede wszystkim czujesz się świetnie
za każdym razem, gdy siedzisz za kierownicą.
Taki właśnie jest Nowy Hyundai i30 Wagon.  
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Polar White (PYW - bez dopłaty)

Phantom Black (PAE - Perłowy)

Stargazing Blue (SG5 - Perłowy)

Platinum Silver (U3S - Perłowy)

White Sand (Y3Y - Metaliczny)

Micron Gray (Z3G - Metaliczny)

Intense Copper (PF8 - Metaliczny)

Engine Red (JHR - bez dopłaty)

Moon Rock (XN3 - Metaliczny)

Fiery Red (PR2 - Metaliczny)

Wybór należy do Ciebie.
Każdy z nas jest inny i każdy ma własne preferencje oraz priorytety. Dlatego Nowy i30 Wagon jest dostępny  
w szerokiej gamie kolorów nadwozia, wykończenia wnętrza oraz stylowych felg. Wszystko po to, aby nadać Twojemu  
pojazdowi osobisty charakter. Możesz wybierać spośród wielu elementów wyposażenia dodatkowego i akcesoriów,  
aby dopasować auto do swoich wymagań.

Twój lokalny dealer Hyundai doradzi Ci i pomoże dokonać najlepszego wyboru.



Oceanids Black (TRY) Light Slate Gray (GSY)
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Wykończenie wnętrza

Wymiary

Felgi

Felgi aluminowe 16”Felgi aluminowe 15” Felgi aluminowe 17”

2650 mm
4585 mm

14
65

 m
m

1795 mm



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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