
Noul i30 Fastback



Designul întâlnește sportivitatea.
i30 Fastback N Line combină eleganța versiunii coupe în cinci uși cu o serie de 
caracteristici dinamice ale nivelului de echipare N Line. 
La interior, scaunele sport tapițate cu piele și personalizate cu logo-ul „N” oferă 
suport lateral mai bun, iar volanul sport din piele perforată, pedalele cu inserții 
metalice și schimbătorul de viteze „N” contribuie la o experiență plăcută, intuitivă 
pentru conducătorul auto.



Hyundai SmartSense.

Sistem de atenționare a conducătorului 
auto (DAW).

Scaune față încălzite și ventilate.

Sistem de asistență la păstrarea benzii de 
rulare (LKA).

Frână de mână electrică.

Instrumentar de bord de 7 inchi.

Sistem de asistență pentru faza lungă 
(HBA).

Transmisie automata în 7 trepte cu dublu 
ambreiaj (7DCT).

Încărcare wireless.

Sistem de asistență la coliziune frontală 
(FCA) cu detectare pietoni și bicicliști.

Faruri cu LED.

Display central de 10,25 inchi.

Conectivitate și funcționalitate.



Culori caroserie:

Culori interior:

Alb Polar Solid (PYW)

Gri Amazon Metalic (A5G)

*Disponibil doar pentru echiparea N Line. 
Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de cele reale, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete cu privire la 
disponibilitatea culorilor și a tapițeriei, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.

Silky Bronze Metalic (B6S)

Roșu Engine Solid (JHR)

Gri Shadow Solid (TKG)*

Roșu Sunset Perlat (WR6)

Gri Dark Knight Perlat (YG7)

Negru Phantom Perlat (PAE)

Argintiu Shimmering Metalic (R2T)

Gri Teal Metalic (TG8)

Negru Gri Pewter Gri Charocal Maro Ebony

Piele Piele

Material textil și pieleMaterial textil și piele

Material textilMaterial textil

Piele
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Specificații tehnice:

Jante:

Motor
Mild-Hybrid 48V

1,5 l

Tip transmisie 6iMT 7DCT

Capacitate cilindrică (cmc) 1.482

Putere maximă (CP/ rpm) 160/ 5.500

Cuplu maxim (Nm/ rpm) 253/ 1.500 - 3.500

Performanță

Viteză maximă (km/ h) 210

Accelerație 0 - 100 km/ h (s) 9,3

Consum carburant, emisii CO2

Consum oficial* NEDC (l/ 100 km)/ CO2 (g/ km)

- combinat 4,6 - 5,4/ 106 - 124 5/ 113

Consum oficial* WLTP (l/ 100 km)/ CO2 (g/ km)

- combinat 5,4 - 6,5/ 123 - 148 5,5/ 124 - 125

Greutate și capacitate

Greutate (kg) 1.376 1.407

Capacitate portbagaj (l) 450

Informațiile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Este posibil ca unele 
echipamente ilustrate sau prezentate să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi achiziționate contra cost. Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice și 
echipările fără un anunț prealabil. Garanția de 5 ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul autorizat Hyundai către clientul 
final, conform termenelor și condițiilor prezentate în pașaportul de service. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile sunt cu titlu 
de prezentare.

1.795 mm

Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
tel.: +4021.269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

A
N
I

GARANȚIE

FĂRĂ LIMITĂ
DE KILOMETRI

*Eficiența consumului este influențată în primul rând de comportamentul la volan, de starea autovehiculului, de folosirea echipamentelor din dotarea mașinii, dar și de alți factori 
externi (trafic intens, condiții meteo, calitate carburant etc.).

Jante din aliaj de 17”      Jante din aliaj de 16”      Jante din oțel de 15”      

4.455 mm

Dimensiuni:


