i30 Fastback

Піклується про
мене.
Абсолютно новий i30 Fastback є унікальним витвором
автомобільного мистецтва. Елегантний та пропорційний,
він є втіленням ідеального балансу стилю та драйву. Він
був розроблений для того, щоб виділятись – це стильне
5-дверне купе приваблює своїм неординарним виглядом
та відмінною продуктивністю.
Абсолютно новий i30 Fastback – подбає про все.
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Піклується про
стиль.
Дизайн – це більше, ніж форма. Це почуття, яке ви відчуваєте кожного разу, коли сідаєте у
новий i30 Fastback. Динамічні контури та інноваційний дизайн гармонійно поєднані, щоб
створити неповторний вигляд по-справжньому елегантного автомобіля.

Повністю світлодіодні фари головного світла та денні ходові вогні.
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Піклується про
характер.
Розроблений, щоб привертати увагу, новий Hyundai i30 Fastback зачаровує погляди своїми витонченими
лініями кузову та елегантною формою даху, який гармонійно поєднується з задньою частиною автомобіля.
Передня частина i30 Fastback має унікальні риси, які створені для того, щоб привертати увагу. Стрімкий та
динамічний дизайн автомобіля найбільше помітний, коли дивишся на нього у профіль. Неповторна лінія
даху, що гармонійно переходить у задню частину, є «родзинкою» нового i30 Fastback.
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Піклується про
драйв.
Не важливо, який шлях ви оберете: пряму магістраль або звивисті міські вулиці - i30 Fastback
подбає про максимальний комфорт та драйв. Занижений кузов, спортивна підвіска та потужний
турбодвигун разом із неперевершеним дизайном екстер’єру створюють динамічний образ цього
автомобіля.
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Піклується про
деталі.
Влаштуйтеся у кріслі i30 Fastback та миттєво відчуйте його характер. Увага до деталей, матеріалів та
мистецтва їх обробки. Кожна річ - на своєму місці. Це - мистецтво створювати комфортний простір,
притаманне Hyundai.

Кожна дрібниця у салоні i30 Fastback підібрана зі смаком. Насолоджуйтесь приємною атмосферою під час кожної поїздки.
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Елегантна простота, з якою зроблені передня панель, поверхні салону та прилади
створює преміальне відчуття якості та простору. А розташований над центральною
консоллю восьмидюймовий сенсорний монітор дозволяє відтворювати усю необхідну
водію і пасажирам інформацію, включаючи навігацію, мультимедіа та функції
підключення зовнішніх пристроїв.
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Піклується про
ваш плейлист.
Мультимедійна система нового i30 Fastback має все, щоб задовольнити вибагливого водія та
пасажирів: навігацію, додатки Apple CarPlay і Android Auto, модуль підключення до Інтернету
та багато іншого. До того ж, заряджати смартфон, не використовуючи кабелів, тепер легко:
просто покладіть свій мобільний пристрій на спеціальний порт на центральній консолі і процес
зарядки почнеться автоматично.

Порт бездротової зарядки смартфону
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8 “дисплей на центральній консолі
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Завдяки використанню інноваційного комплексу безпеки Hyundai SmartSense новий i30 Fastback максимально захищає
водія та пасажирів у випадку ДТП. Про це свідчать 5 “зірок” безпеки від EuroNCAP, присуджені i30 Fastback за відповідні
системи активної та пасивної безпеки.
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Асистент уникнення фронтального зіткнення (FCA)
Встановлена у решітці радіатору камера та надчутливий радар постійно відстежують
ситуацію попереду автомобіля. У разі виникнення небезпеки зіткнення з їдучим
попереду автомобілем або пішоходом, система автоматично застосовує екстрене
гальмування.

Система попередження про виїзд зі смуги руху (LDWS)
За допомогою розташованої під лобовим склом камери, що стежить за дорожньою
розміткою, система LDWS автоматично коректує кут повороту керма, щоб запобігти
ненавмисного виїзду зі смуги руху.

Асистент переключення фар дальнього світла (HBA)
Більше безпеки та менше стресу. Система HBA уночі визначає світло від їдучого
попереду автомобіля та автоматично перемикає дальнє світло на ближнє для
забезпечення комфорту та безпеки.

Система стеження за втомою водія (DAA)
Для забезпечення максимального захисту, система DAA стежить за увагою водія
та за допомогою звукового сигналу пропонує зробити паузу у їзді та відпочити.
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Особливості

Панорамний люк

18

Шкіряне оздоблення керма

Кнопка Start/Stop

Підігрів керма

Пам’ять положень сидіння водія

Круїз-контроль

Зсувний підлокітник передніх сидінь

Підігрів сидінь

Двозонний клімат-контроль

Вентиляція передніх сидінь

Електронне паркувальне гальмо

8-дюймовий сенсорний екран

Алюмінієві накладки на педалі
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Оздоблення інтер’єру

Кольори екстер’єру

Polar White (Solid)

Platinum Silver (Pearl)

Micron Gray (Metallic)

Moon Rock (Metallic)

Phantom Black (Pearl)

Clean Slate (Metallic)

White Sand (Metallic)

Ara Blue (Metallic)

Stargazing Blue (Pearl)

Engine Red (Solid)

Fiery Red (Metallic)

Колісні диски
Чорна шкіра

Чорно-сіра шкіра

Шкіра кольору Мерло

Premium
Литі диски R17
Чорна тканина
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Чорно-сіра тканина

Комбінація тканина/шкіра
(чорний колір)

Комбінація тканина/шкіра
(чорний та сірий колір)

Style

Express

Литі диски R17

Литі диски R16

Комбінація тканина/шкіра
(колір Мерло)
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Технічні характеристики

1,425 мм

Двигун та трансмісія

1,555 мм
1,795 мм

2,650 мм
4,455 мм

1,563 мм
1,795 мм

1.4 T-GDi 7 DCT (140 к.с.)
Об’єм (см3)
Кількість циліндрів
Ступінь стиску

Двигун та трансмісія

Макс. потужність (к.с./об.хв.)
Макс. крутний момент
Коробка передач
Кількість передач

Продуктивність

1.4 T-GDi (потужність 140 к.с.)

7-ступінчаста коробка передач DCT

Маса та об’єм

Витрати пального

22

Макс. швидкість (км/год.)
Розгін від 0 до 100 км/год (сек)

1353
4
10.0
140 / 6.000
242
Роботизована, з подвійним зчепленням
7
203
9,5

Споряджена маса (кг)

1.287

Повна маса (кг)

1.860

Об’єм багажника (мін), л

450

Місто (л/100 км)

6,3

Траса (л/100 км)

4,9

Комбінований (л/100 км)

5,4
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Дизайн, що
зачаровує.
Життя - прекрасне. Моменти, з яких
воно складається - безцінні. Речі, які
змушують нас посміхатися - фомують
наше відчуття стилю. У цьому - уся
краса гарного дизайну. Елегантний
та бездоганно пропорційний, i30
Fastback був розроблений, щоб
привертати погляди. Настав час
пильно придивитися до цього нового
автомобіля.
Дізнайтеся більше на Hyundai.com.ua
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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

Очікування споживачів щодо особистої мобільності вимагає більшого, ніж просто зручний засіб
пересування. Поняття “автомобіль” вже застаріло. Автомобіль являє собою спосіб життя і він став
невід’ємною частиною життя кожного. У той же час, автомобільна промисловість пережила
кардинальні зміни. Hyundai Motor Company швидко зросла, щоб стати однією з найбільших
виробників автомобілів з потужним виробничим потенціалом світового класу і вищої якості. Тепер
ми досягли точки, коли нам потрібен якісний підхід, щоб привносити великі ідеї і відповідні рішення
для наших клієнтів. Це можливість рухатися вперед, і ми розробили нове гасло бренду, яке втілює
нашу готовність для великого стрибка. Керуючись нашим новим гаслом і новим типом мислення, що
лежить в його основі, ми станемо компанією, яка безперервно робить виклик сама собі для того, щоб
відкривати нові можливості для людей і планети.

