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Цінує безпеку. 
Цінує технології. 
Цінує тебе.
Часто, збираючись в дорогу, ми даємо одне одному обіцянки. Обіцяємо матерям, що будемо обережними за 
кермом. Обіцяємо коханим, що встигнемо приїхати на вечерю. Обіцяємо дітям почитати їм казку, коли повернемось 
додому. Новий i30 допоможе вам дотримуватись обіцяного, адже автомобілі оснащені передовими функціями 
безпеки, новітніми розумними технологіями, а також мають кращі у своєму класі опції комфорту, зв’язку та 
мультимедіа. Ми створили автомобіль, котрий турбується про своїх пасажирів, аби ви мали змогу зосередитися на 
дійсно важливих речах.
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Виразний та 
витончений дизайн.

Водночас вишукані та чіткі лінії, котрі стали запорукою успіху Hyundai i30, знайшли 
продовження в новому елегантному дизайні моделі. Візуально широкий вигляд нового i30 
підкреслює виразну зовнішність автомобіля, а тримірні чіткі лінії радіаторної решітки 
додають моделі сучасності. Безперечного шарму додає абсолютно новий дизайн 
повітрозбірників із їх легким металевим акцентом. Чистий профіль автомобіля від передніх 
до задніх фар підкреслено характерною безперервною лінією. Фари також зазнали змін, 
отримавши V-образний силует, що безперечно надає динамічності образу моделі. 
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Вміщує все, що 
потрібно.
Новий i30 у кузові Wagon відрізняється від інших «універсалів» та задає новий рівень дизайну 
в класі. Екстер’єр автомобіля ідеально поєднує в собі стиль із аеродинамічною ефективністю, 
зберігаючи привабливий інтер’єр, практичність, комфорт та елегантність моделі. Hyundai i30 
виправдовує очікування: ефектний та функціональний дизайн поєднано із найкращими у класі 
функціями та технологіями для тебе і твоїх близьких.
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Технології, що 
дозволяють бути 
собою.
Ми, люди, незбагненно складні істоти. І все ж не ідеальні. Ми можемо загубити ключі, 
розлити каву, проґавити поворот. Новий i30 оснащений широким спектром 
інтелектуальних технологій, включно із першокласними функціями безпеки та 
мультимедіа, на котрі завжди можна покластися. Дозвольте собі жити на повну, 
довіривши все інше технологіям від Hyundai.
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10.25-дюймовий touchscreen дисплей

Комфорт як перевага.

Камера заднього видуБездротовий зарядний пристрій

Новий i30 забезпечує безперебійний зв’язок та розумні технології – все, що Ви чекаєте від сучасного 
автомобіля. Ми пропонуємо передові розробки, котрі здатні полегшити Ваше життя. Родзинкою інтер’єру та 
новітніх технології є 10.25-дюймовий touchscreen дисплей, що надає легкий та зручний доступ до функцій 
автомобіля, мультимедіа, навігації та мобільних додатків. LIVE-послуги Hyundai надають доступ до 
інформації про рух у режимі реального часу, паркування, погоду та точки інтересів. А за допомогою Android 
Auto™ та Apple CarPlay™ Ви зможете легко синхронізуватися зі смартфоном, відображуючи потрібну 
інформацію на великому екрані мультимедійної системи. 

Apple CarPlay ™ є зареєстрованою торговою маркою Apple Inc. 
Android Auto ™ є зареєстрованою торговою маркою Google Inc.

З’єднує твій смартфон, 
автомобіль і тебе.

Панель приладів із 7” LCD моніторомЕлектронне паркувальне гальмо

10 11



Новий дизайн.

Масивний бампер та хромована решітка радіатора

Світлодіодні фари та вбудовані денні ходові вогні Хромовані рамки нижнього заднього бамперу

Оздоблення салону

Кольори кузова

Dark Knight (Pearl) Silky Bronze (Metallic)Phantom Black (Pearl)Platinum Silver (Metallic)Polar White (Solid) Stellar Blue (Pearl)Olivine Grey (Metallic) Sunset Red (Pearl)Engine Red (Solid)

Шкіра ШкіраТканина + шкіраТканина + шкіраТканинаТканина Шкіра17” легкосплавний

15” сталевий

16” легкосплавний
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Технічні характеристики

i30

i30 Wagon

i30 Fastback

*Для двигунів 1.5DPI ** лише для кузовів Hatchback та Wagon  

Од.виміру: мм/л

Габарити

Висота

Висота

Висота

1 455

1 465 (1 475)

1 425

Об’єм багажника, мін. - макс., л

Об’єм багажника, мін. - макс., л

Об’єм багажника, мін. - макс., л

395 - 1 301

602 / 1 650

450 / 1 351

4 340Довжина
2 650Колісна база

1388 / 1418Споряджена макс. МТ/АТ, кг
1740 / 1770Макс повна маса МТ/АТ, кг

1239 / 1269Споряджена мін. МТ/АТ, кг

1427 / 1457Споряджена макс. МТ/АТ, кг
1790 / 1820Макс повна маса МТ/АТ, кг

1269 / 1299Споряджена мін. МТ/АТ, кг

1492Споряджена макс. МТ/АТ, кг
НДМакс повна маса МТ/АТ, кг

1343Споряджена мін. МТ/АТ, кг

4 585Довжина
2 650Колісна база

4 455Довжина
2 650Колісна база

1 795

1 795

1 795

Ширина 

Маса*

Маса*

Маса*

Ширина 

Ширина 

Передня колія

Передня колія

Передня колія

Задня колія

Задня колія

Задня колія

1 549 - 1 573

1 559 - 1 573

1 555 - 1 565

1 562 - 1 581

1 567 - 1 581

1 563 - 1 573

● Наведені вище значення є результатами внутрішнього тестування і можуть бути змінені після перевірки.
● Деяке обладнання, проілюстроване або описане в цьому каталозі, може не поставлятися як стандартне обладнання, а бути доступне за додаткову плату.
● Hyundai Motor Company залишає за собою право змінювати технічні характеристики та список доступного обладнання без попереднього повідомлення.
● Наведені приклади доступних кольорів можуть дещо відрізнятися від реальних через обмеження процесу друку.
● Будь ласка, зверніться до найближчого дилера, щоб отримати повну інформацію та доступність кольорів та комплектацій.
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Тип 1.0 T-GDi (120 к.с.) 1.5 Dpi (110 к.с.) 1.6 CRDi (136 к.с.)

Об’єм (см3) 998 1 498 1 598

Кількість циліндрів (шт.) 3 4 4

Поршень та шатун (мм) 71х84 72х92 77х82.8

Коефіцієнт стиснення 10.5 11 15.1

Максимальна потужність (кВт / об.хв.) 88.3 / 6 000 80.9 / 6 000 100 / 4 000

Максимальна потужність (к.с. / об.хв.) 120 / 6 000 110 / 6 000 136 / 4 000

Максимальний крутний момент (Н·м) 172 144.2 280 320

Кількість клапанів (шт.) 12 16 16

Тип коробки перемикання передач Роботизована DCT Ручна MT Ручна MT Роботизована DCT

Кількість передач 7 6 6 7

Характеристики*

Максимальна швидкість (км./год.) 196 187 200

Прискорення від 0 до 100 км./год. (с) 11.2 12.3 10.2 9.9

Споживання пального

Тип палива Бензин Бензин Бензин Дизель Дизель

Комбінований цикл, л/100 км 5.4 - 6.4 6.0 6.4 4.6 - 5.3 4.6 - 5.3

Колеса

15” сталевий** 195 / 65 R15

16” легкосплавний 205 / 55 R16

17” легкосплавний 225 / 45 R17

Автоматична

183

Н/Д



ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора.
www.hyundai.com.ua

Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього 
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності 
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені 
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків. Транспортні 
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову 
плату, не всі версії моделі включені до цієї брошури. Hyundai Motor Company залишає за собою 
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення. 
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної 
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт місцевого дистриб’ютора Hyundai 
або проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.




