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Törődöm 
magammal.
A vadonatúj i30 Fastback egyedülálló stílust  
képvisel. Önnek készült, és nem csupán azért, hogy 
eljusson A-ból B-be. Magabiztos, tökéletes arányú, 
dinamikus körvonala és innovatív formaterve  
együttesen olyan eleganciát képviselnek, mely 
feléleszti az élet pozitív oldala iránti érzékenységet. 
Úgy tervezték, hogy kitűnjön a tömegből - az 
elegáns ötajtós kupé fantasztikus kinézetével  
és nagyszerű teljesítményével kényezteti Önt.

Vadonatúj i30 Fastback – mindenről gondoskodik.
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Törődöm  
a megjelenéssel. 

A formatervezés több mint a forma önmagában: egy érzést jelent. Egy olyan különleges  
és megfoghatatlan „valamit”, ami arra késztet, hogy újra és újra visszanézzen rá.  
Ívesen lejtős körvonalaival és kecses tetővonalával az i30 Fastback egy igazi szépség,  
melyre pont ilyen érzés rápillantani. Az exkluzív 17”-os és 18”-os könnyűfém keréktárcsákkal 
együtt a nagyteljesítményű LED-es fényszórók további szemet gyönyörködtető elemekkel  
egészítik ki merész, elegáns megjelenését.

LED-es fényszórók és nappali menetfények. 
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Törődöm a formával. 

Hátul, a sportos fastback időtlen szépsége a nagyvonalúan ívelt hátsó spoilerben végződik.  
A C-oszlopot és a hátsó szélvédőt a vízcsepp formája inspirálta, így a finoman ívelt elegáns  
forma megerősíti az autó domború, kúp alakú övvonalát. Az olyan kifejező tervezési részletek,  
mint az egyedi LED-es hátsó lámpák és lökhárító, további kecses és elegáns kifinomultságot  
eredményeznek.

6



7



8



Törődöm  
a vonalakkal. 

Nem számít, milyen úton jár: egyenes vonalú autópályán, vagy kanyargós városi utcákon - az 
i30 Fastback sokkal élvezetesebbé teszi a célba jutást. Süllyesztett karosszériájának, sportos 
felfüggesztés-hangolásának és erős turbómotorjainak köszönhetően teljesítménye ugyanolyan 
tökéletes, mint a megjelenése. A még dinamikusabb és agilisabb vezetési élmény érdekében 
az alváz lejjebb került, a rugózás pedig feszesebb lett - mindeközben a magas szintű kényelem 
változatlanul megmaradt.
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Az i30 Fastback a választható Merlot bőr belső esetén Merlot színű kiemeléseket tartalmaz, beleértve a kormánykerék varrásait  
és a légkondicionáló keretét.

Törődöm a részletekkel. 

Foglalja el helyét az i30 Fastback-ben, és azonnal érezni fogja a részletekre való odafigyelést.  
Szenvedély az olyan minőségi anyagok és mestermunka iránt, mint a kizárólag az i30 Fastback-ben  
megtalálható egyedi Merlot bőrbelső, amely kiváló minőségű varrásokat és Merlot-színű kiemeléseket  
tartalmaz a tágas belső tér egészében. A szépség a részletekben rejlik, melyből az i30 Fastbackben  
nincs hiány.
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A műszerfal, az utastér és a kezelőszervek egyszerű eleganciája prémium minőséget- és 
térérzetet teremtenek. Mindennek középpontjában pedig a könnyű kezelhetőség  
és a kiváló láthatóság érdekében ideálisan elhelyezett lebegő 8”-os érintőképernyő 
található, mely a navigációs- és multimédiás funkciókat jeleníti meg.
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Vezeték nélküli telefontöltés 8” érintőképernyő

Törődöm  
a zenéimmel. 

Maradjon online a városban, vagy vezessen az autópályán kedvenc zenéit hallgatva - az i30 Fastback 
biztosítja a várakozásainak megfelelő zökkenőmentes kapcsolódást és innovatív technológiát, amely 
megkönnyíti az életet. A navigációs rendszer olyan csúcstechnológiájú funkciókat kínál, mint az Apple 
CarPlay™ vagy az Android Auto™, így telefonjának csatlakoztatása után a nagy, 8”-os érintőképernyőn 
hallgathatja zenéit, használhatja telefonja funkcióit és applikációit. Az ingyenes hétéves LIVE Services 
előfizetés is a csomag része, amely valós idejű információkat nyújt az időjárásról, a forgalomról és  
a sebességmérő kamerákról. Ezen kívül a középkonzolon egy vezeték nélküli töltőpad is helyet kapott, 
ahol okostelefonját töltheti (Qi szabvány).

Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.
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A Hyundai SmartSense-nek, a legkorszerűbb fejlett vezetőtámogató rendszerünknek (ADAS) köszönhetően az i30 Fastback  
legmodernebb aktív biztonsági technológiájával kategóriájának éllovasa – úgy alakították, hogy ön még nagyobb biztonságban  
és nyugalomban vezethessen. Legmagasabb, 5 csillagos Euro NCAP minősítésével az i30 Fastback számos aktív és passzív  
biztonsági funkcióval rendelkezik, hogy baleset esetén megvédje Önt és utasait.

Hyundai SmartSense
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Ráfutásos balesetre figyelmeztető rendszer (FCA) választható gyalogosfelismerő móddal.  
A rendszer kameraérzékelők használatával három fokozatban működik, fény- és hangjelzéssel 
figyelmezteti a vezetőt. Második lépésként, az ütközés veszélyének fokától függően működteti 
a fékeket, harmadik lépésként pedig a legnagyobb fékerőt fejti ki, hogy elkerülje az ütközést, 
illetve minél kisebb legyen a kár, ha az ütközés már elkerülhetetlen.

Aktív sávtartó rendszer (LKAS). 60 km/órás sebesség felett figyelmezteti a gépjárművezetőt, 
amennyiben nem biztonságos mozdulatokat tesz. Nem szándékos sávváltás esetén  
figyelmezteti a gépjármű vezetőjét, és ellenkormányoz, hogy a járművet a sávon belül tartsa.

Intelligens távolsági fényszóróasszisztens (HBA). A fényszóró asszisztens a szembejövő és  
az ugyanabban a sávban előttünk haladó járműveket észleli sötétben, és a megfelelő ponton 
távolsági fényről automatikusan tompított fényre vált.

Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW). Ez, az alapfelszereltség 
részét képező rendszer a biztonságot és a kényelmet egy teljesen új szintre emeli azáltal, hogy 
folyamatosan figyeli és elemzi a vezetési szokásokat. Amennyiben a rendszer figyelemhiányra 
utaló viselkedési jeleket észlel, akkor hangjelzéssel, valamint a műszerfalon megjelenő  
üzenettel figyelmezteti a vezetőt.
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Felszereltségi szintek

Premium

18”-os könnyűfém keréktárcsa (opció)

18



Comfort Life

17”-os könnyűfém keréktárcsa 16”-os könnyűfém keréktárcsa
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Extrák

Intelligens kulcs nyomógombos indítássalBőrborítású kormánykerék

Elektromosan állítható ülések memóriafunckióval Sebességtartó automatikaElektromosan nyitható napfénytető
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Középső kartámasz

Fűthető kormánykerék Fűthető ülések Kétzónás, automata légkondicionáló 8”-os érintőképernyős navigáció

Szellőztethető ülések Elektronikus rögzítőfék Fém pedálok
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Beltéri színek és ülésvarrások

Szövet fekete/szürke

Bőr fekete/szürke Bőr MerlotBőr  fekete

Szövet fekete (Life) Bőr/szövet fekete Bőr/szövet fekete/szürke Bőr/szövet Merlot
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Külső színek

Polar White (Solid) Platinum Silver (Pearl) Micron Gray (Metallic) Moon Rock (Metallic)

Phantom Black (Pearl) Clean Slate (Metallic) White Sand (Metallic) Ara Blue (Metallic)

Engine Red (Solid) Fiery Red (Metallic)
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Hajtásláncok és sebességváltók

1.4 T-GDi motor 140 lóerővel Hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó (DCT)

Hatfokozatú kézi sebességváltó

1.0 T-GDi motor 120 lóerővel
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1555 mm
1795 mm

2650 mm
4455 mm

Méretek és specifikációk 

14
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m

1.0 T-GDi 6 MT (120 LE) 1.4 T-GDi 6 MT (140 LE) 1.4 T-GDi 7 DCT (140 LE)

MOTOR ÉS HAJTÁSLÁNC

LÖKETTÉRFOGAT (cc) 998 1353 1353

HENGEREK SZÁMA 3 4 4

FURAT x FURAT (mm) 71 x 84.0 71.6 x 84.0 71.6 x 84.0

SÜRÍTÉSI VISZONY 10.0 10.0 10.0

MAX. TELJESÍTMÉNY (kW(LE)/ford./perc) 88,3 (120) / 6.000 103 (140) / 6.000 103 (140) / 6.000

MAX. NYOMATÉK (Nm) 171,1 242 242

SZELEPVEZÉRLÉS 12 SZELEP 16 SZELEP 16 SZELEP

SEBESSÉGVÁLTÓ TÍPUSA KÉZI KÉZI DUPLAKUPLUNGOS

SEBESSÉGFOKOZATOK SZÁMA 6 6 7

TELJESÍTMÉNY
MAX. SEBESSÉG (km/h) 188 208 203

GYORSULÁS 0-100 km/h (másodperc) 11,5 9,2 9,5

TÖMEG ÉS ŰRTARTALOM
MENETKÉSZ TÖMEG (legkönnyebb) (kg) 1242 1255 1287

MENETKÉSZ TÖMEG (legnehezebb) (kg) 1385 1409 1439

CSOMAGTÉR (min) (l) 450 450 450

GUMIABRONCSOK MÉRET 205/55 R 16, 225/45 R 17 225/45 R 17 225/40 ZR 18 225/45 R 17 225/40 ZR 18

KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS  
ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS

VÁROSI (L/100km) 6,0 6,7 6,9 6,3 6,4

VÁROSON KÍVÜLI (L/100km) 4,6 4,9 5,1 4,9 5,1

KOMBINÁLT (L/100km) 5,2 5,5 5,7 5,4 5,6

CO2 KOMBINÁLT (g/km) 120 129 134 125 129

1563 mm
1795 mm

25



26



Arra tervezték, 
hogy  
megforduljanak  
utána.
Az élet szép. Pillanatok, amelyek megindítanak 
minket. Dolgok, melyek mosolyt csalnak az 
arcunkra – mind pozitívan hatnak stílusérzékünkre. 
Mindez a jó formaterv szépségéből fakad.  
Elegáns és tökéletesen arányos formáival az i30 
Fastback-et úgy tervezték, hogy megforduljanak 
utána. Itt az idő, hogy közelebbről is megnézze  
ezt a vadonatúj ötajtós kupét! 
 
Tudjon meg többet a Hyundai. hu oldalon.
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