
Nový i30 

Fastback



Záleží mi 
na dizajne
Nový i30 Fastback je jedinečným posolstvom 

štýlu. Je vytvorený pre vás, nie iba na jazdu z bodu 

A do bodu B. Je sebavedomý a má perfektné 

proporcie, jeho dynamické kontúry a inovatívny 

dizajn spolu vytvárajú úroveň elegancie, ktorá 

oslovuje váš zmysel pre dobré veci. Je navrhnutý, 

aby sa odlišoval – toto elegantné 5-dverové kupé 

vám dožičí perfektný vzhľad a výborný výkon. 

Nový i30 Fastback – pre všetko, na čom vám záleží.
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Záleží mi na vzhľade
Dizajn je viac ako len tvar, je to aj pocit. Ten zvláštny pocit, ktorý vás núti pozrieť sa ešte raz. 

So svojou splývajúcou siluetou elegantne sa zvažujúcou líniou strechy je i30 Fastback 

skutočnou láskou na prvý pohľad. Exkluzívne 17 alebo 18 palcové zliatinové disky 

a vysokovýkonné FULL LED svetlomety sú ďalšími nápadnými prvkami dopĺňajúcimi jeho výrazný vzhľad.

Predné FULL LED svetlomety
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Záleží mi na 
ladných krivkách
Vzadu nadčasová línia športovej karosérie typu fastback prechádza do veľkoryso modelovaného 

zadného spojlera. Zadné stĺpiky karosérie a zadné okno sú inšpirované kvapkou vody a majú mäkký, 

elegantný tvar, ktorý zvýrazňuje klinovitú bočnú líniu karosérie. Expresívne detaily dizajnu ako 

originálne zadné skupinové svetlá z LED a zadný nárazník vytvárajú nádych elegantnej vycibrenosti.
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Záleží mi na líniách
Je jedno, po akej ceste sa vyberiete – či po rovnej diaľnici alebo po kľukatej mestskej ceste – i30 

Fastback vám pritom prinesie viac radosti. So zníženou karosériou, športovým vyladením 

podvozka a s výkonnými, turbokompresorom prepĺňanými motormi jazdí rovnako skvele, ako vyzerá. 

Pre dynamickejšie a agilnejšie jazdné vlastnosti má podvozok zmenšenú svetlú výšku a tvrdšie 

vyladené pruženie –a pritom ešte stále poskytuje vysokú úroveň komfortu.
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Hyundai i30 Fastback s voliteľným koženým interiérom Merlot obsahuje akcenty vo farbe Merlot vrátane prešívania koženého volantu a obruby 

ovládacieho panela klimatizácie. 

Záleží mi na detailoch
Posaďte sa do i30 Fastback a okamžite to pocítite. Pozornosť venovanú detailom. Vášeň pre materiály 

a remeselné vypracovanie. Ako napríklad exkluzívny interiér s koženými poťahmi farby Merlot, vyhradený 

pre i30 Fastback, s kvalitným prešívaním a farebnými akcentmi v priestrannej kabíne. Krása spočíva 

v detailoch a tým bola venovaná veľká starostlivosť.
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Jednoduchá elegancia prístrojového panelu, povrchu v kabíne a obkladov vytvára 

pocit kvality a priestoru premium. V strede je odsadený dotykový displej s uhlopriečkou 

20,3 cm (8”) na navigáciu a na multimediálne funkcie, ideálne umiestnený vo zvýšenej 

polohe na dobrý výhľad a na jednoduché ovládanie.
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Bezdrôtové nabíjanie Dotykový displej 20,3 cm (8”)

Záleží mi na mojej 
hudbe
Zostaňte v spojení so svojimi obľúbenými playlistmi – i30 Fastback vám poskytuje dokonalú konektivitu 

a inovatívne technológie uľahčujúce život. Navigačný systém zahŕňa najmodernejšie prvky ako Apple CarPlay™ 

a Android Auto™, takže si môžete pripojiť smartfón a preniesť  svoju hudbu, funkcie telefónu a aplikácie na 

veľký dotykový displej s uhlopriečkou 20,3 cm (8”). Navigačný systém zahŕňa aj na sedem rokov predplatené 

služby LIVE Services s dopravnými informáciami, so správami o počasí v reálnom čase, ako aj s informáciami 

o stacionárnych radaroch. V stredovej konzole je dokonca priehradka na bezdrôtové nabíjanie vášho 

smartfónu (štandard Qi).

Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná známka Apple Inc. Android Auto™ je registrovaná ochranná známka Google Inc.
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Forward Collision-Avoidance Assist (FCA; systém autonómneho núdzového brzdenia) 

využíva prednú kameru a radarový senzor a funguje v troch fázach. Keď zaregistruje riziko 

potenciálnej kolízie, upozorní vodiča vizuálne a akusticky. V druhej fáze pri brzdení reguluje 

brzdnú silu podľa stupňa rizika kolízie a v tretej fáze vytvorí maximálnu brzdnú silu na 

zabránenie kolízii alebo na zníženie jej následkov.

Lane Keeping Assist (LKA, systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu). 

Pri rýchlostiach nad 60 km/h systém upozorní vodiča, ak má vozidlo tendenciu samovoľne 

vybočiť z jazdného pruhu, a automatickou korekciou riadením ho vráti späť do bezpečnej 

pozície. 

High Beam Assist (HBA, automatické prepínanie diaľkových svetiel). High Beam Assist v noci 

deteguje protiidúce vozidlá, ako aj vozidlá idúce vpredu v tom istom jazdnom pruhu 

a automaticky prepína z diaľkových na tlmené svetlá, keď je to potrebné. 

Driver Attention Warning (DAW, systém na sledovanie únavy vodiča) . Tento štandardný prvok 

vybavenia kontinuálne monitoruje a analyzuje spôsob ovládania vozidla. Keď zistí odchýlku 

spôsobenú únavou vodiča, DAW ho  akusticky a vizuálne vyskakujúcou správou ho upozorní, 

aby urobil prestávku na odpočinok.

S Hyundai SmartSense, naším revolučným komplexom asistenčných systémov, je i30 Fastback lídrom v segmente v oblasti 

bezpečnostných technológií – poskytujú vám vyššiu bezpečnosť a komfort. Potvrdilo to aj najvyššie hodnotenie 

5 hviezdičiek Euro NCAP, ktoré i30 Fastback získal za aktívne a pasívne bezpečnostné prvky, v prípade nehody chrániace 

vás a vašich spolujazdcov. 
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Stupeň výbavy

Style Family Comfort+

18” zliatinový disk 17” zliatinový disk 16” zliatinový disk
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Highlights

Stredná lakťová opierka

Vyhrievaný volantSmart key a tlačidlo na štartovanie motoraKožený volant Vyhrievané sedadlá Automatická dvojzónová klimatizácia Navigačný systém s dotykovým displejom 20,3 cm (8”)

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča 

s pamäťou
TempomatPanoramatické strešné okno Ventilované sedadlá Elektronická parkovacia brzda Kovové pedále
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Farby interiéru a poťahy sedadiel Farby karosérie

Polar White (pastelová) Platinum Silver (perleťová) Micron Gray (metalizovaná) Moon Rock (metalizovaná)

Phantom Black (perleťová) Clean Slate (metalizovaná) White Sand (metalizovaná)

Stargazing Blue (perleťová)

Ara Blue (metalizovaná)

Engine Red (pastelová) Fiery Red (metalizovaná)

Látka čierna/sivá 

Koža čierna/sivá Koža MerlotKoža čierna 

Látka čierna Látka/koža čierna Látka/koža čierna/sivá Koža Merlot
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1 555 mm
1 795 mm

2 650 mm
4 455 mm

Motory a prevodovky

1 
4

2
5

 m
m

1.4 T-GDi s výkonom 103 kW (140 k) 6-stupňová manuálna prevodovka

7-stupňová dvojspojková prevodovka DCT

1.0 T-GDi s výkonom 88 kW (120 k)

1 563 mm
1 795 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE – i30 Fastback
KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverová

ROZMERY

Celková dĺžka (mm) 4 455

Celková šírka (mm) 1 795

Celková výška (mm) 1 425

Rázvor (mm) 2 650

Rozchod vpredu (mm) 1 565 – 1 555 (podľa rozmeru diskov)

Rozchod vzadu (mm) 1 573 – 1 563 (podľa rozmeru diskov)

Polomer otáčania (m) 5,3

Minimálna svetlá výška podvozka (mm) 135

Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/212 450/1 351

MOTOR 1,0 T-GDI 1,4 T-GDI

Typ zážihový radový zážihový radový

Zdvihový objem motora (cm3) 998 1 353

Druh paliva BA 95 B BA 95 B

Počet valcov 3 4

Kompresný pomer 10:1 10:1

Max. výkon (kW/k/ot./min.) 88/120/6 000 103/140/6 000

Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) 171/1 500 – 4 000 242/1 500 – 3 200

Príprava zmesi priame vstrekovanie priame vstrekovanie

Objem palivovej nádrže (l) 50 50

PREVODOVKA A POHON

Typ manuálna manuálna dvojspojková automatická

Počet stupňov 6 6 7

Počet náprav/poháňaných 2/1 – predná 2/1 – predná 2/1 – predná

VÝKONY

Max. rýchlosť (km/h) 188 208 203

Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 11,5 9,2 9,5

SPOTREBA PALIVA (l/100km)/CO
2
 (g/km) – PODĽA SMERNICE ES 715/2007-692/2008

Cyklus - mestský R16 (R17/R18) s ISG 6,0/140 6,7 (6,9)/155 (160) 6,3 (6,4)/145 (149)

- mimomestský R16 (R17/R18) s ISG 4,6/108 4,9 (5,1)/114 (118) 4,9 (5,1)/114 (119)

- kombinovaný R16 (R17/R18) s ISG 5,2/120 5,5 (5,7)/129 (134) 5,4 (5,6)/125 (129)

HMOTNOSŤ

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg) 1 242 – 1 385 1 255 – 1 409 1 287 – 1 439

Celková hmotnosť (kg) 1 820 1 840 1 860

Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) 1 200 1 400 1 400

Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) 600

Maximálne zaťaženie strechy (kg) 80

RIADENIE

Typ hrebeňové s posilňovačom riadenia

ZAVESENIE

Predných kolies McPherson so stabilizátorom

Zadných kolies nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením

Zadné kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 ZR18

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – benzín 1,0 T-GDi a 1,4 T-GDi

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH, s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

Rozmery a technické údaje
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Navrhnutý, 
aby zaujal
Život má byť krásny. Život má byť krásny, 
plný momentov, ktoré nami pohnú. 
Veci, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári 

– a oslovia náš zmysel pre štýl. To je 
krása kvalitného dizajnu. Elegantný i30 
Fastback s harmonickými proporciami 
bol navrhnutý, aby zaujal svojím 
vzhľadom – a aj jazdnými vlastnosťami. 
Je čas bližšie sa zoznámiť s týmto 
sviežim, novým 5-dverovým kupé. 
 
Viac sa dozviete na hyundai.sk
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Všetky informácie uvedené v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené bez 

predchádzajúceho upozornenia. Farby v katalógu sa môžu líšiť od skutočnosti kvôli obmedzeniam 

procesu tlače. Zobrazené produkty zodpovedajú ponuke a vybaveniu pre európsky trh. Vozidlá 

v tomto katalógu môžu byť vybavené prvkami vybavenia na želanie za príplatok a v katalógu nemusia 

byť uvedené všetky modelové verzie. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť technické 

špecifikácie a rozsah vybavenia bez predchádzajúceho upozornenia. Informujte sa, prosím, u vášho 

predajcu  Hyundai o presných podrobnostiach.

Záruka Hyundai 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených 

kilometrov sa vzťahuje iba na vozidlá Hyundai, ktoré boli prvý 

raz predané autorizovaným predajcom Hyundai konečnému 

zákazníkovi, ako je uvedené v podmienkach v záručnej knižke.

Hyundai Motor Czech, s. r. o.

organizačná zložka Slovakia

Galvaniho 17/A

821 04 Bratislava

tel.: +421 232 171 100

www.hyundai.sk

skladové číslo: 045049M


