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Σχεδιασμένο
να συναρπάζει.
Το νέο i30 Fastback.

Οι δημιουργοί του i30 Fastback θέλησαν να σχεδιάσουν ένα αυτοκίνητο που
δε θα περνά απαρατήρητο: με καθαρές, απέριττες γραμμές και μία κομψή,
επικλινή οροφή που το κάνουν να ξεχωρίζει από το πλήθος. Οι δυναμικές
καμπύλες του νέου i30 Fastback σε συνδυασμό με νέα σχεδιαστικά στοιχεία
συνθέτουν ένα επίπεδο φινέτσας που ξυπνά την επιθυμία για τα όμορφα
πράγματα στη ζωή.
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Κομψότητα,
ευρυχωρία
και άπλετη ορατότητα.
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Χαρακτηριστικά άνεσης.

Με δυνατότητα αναδίπλωσης των πίσω καθισµάτων, ο χώρος αποσκευών του i30 Fastback εκτείνεται από τα 450 λίτρα
στα 1.351 λίτρα, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη.

Ασύρµατη φόρτιση
Η βάση ασύρµατης φόρτισης στην κεντρική κονσόλα επιτρέπει
την φόρτιση smartphones που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο
ασύρµατης φόρτισης Qi, χωρίς χρήση καλωδίων.*
*Προαιρετικός εξοπλισµός
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Κάµερα οπισθοπορίας
Καλύτερη ορατότητα και περισσότερη ασφάλεια όταν κάνετε
όπισθεν. Η κάµερα οπισθοπορίας προβάλλει την περιοχή πίσω
από το όχηµα στην οθόνη αφής. ∆υναµικές γραµµές
καθοδήγησης στην οθόνη, σας δείχνουν την κατεύθυνση προς
την οποία θα κινηθεί το όχηµα καθώς ελίσσεστε.
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Απαράμιλλο
στιλ.

Tο νέο i30 Fastback N Line.

Με κομψή, επικλινή οροφή, χαμηλωμένο αμάξωμα και τολμηρότερη
εμφάνιση – το νέο i30 Fastback N Line προσθέτει μια γενναία δόση
αγωνιστικού σφρίγους στην εμβληματική fastback σχεδίαση. Όπως και τα
υπόλοιπα μοντέλα της οικογένειας i30, το Fastback N Line πέρασε από
facelift για ακόμα πιο σπορ εμφάνιση. Εκτός από τα δυναμικά σχεδιαστικά
χαρακτηριστικά, η N Line έκδοση διαθέτει σπορ ρύθμιση στο τιμόνι και
στην ανάρτηση, αγκαλιάζοντας το δρόμο με χαρακτηριστική ευστάθεια.
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Σχεδίαση που ενθουσιάζει.
Μιλώντας για σχεδίαση δεν αναφερόμαστε απλά και μόνο στο σχήμα αλλά και
στην αίσθηση που αποπνέει. Σε αυτόν τον ιδιαίτερο μαγνητισμό που δεν αφήνει
το βλέμμα να φύγει από πάνω του. Εμπνευσμένα από μία σταγόνα νερού, η πίσω
κολόνα και το πίσω παρμπρίζ υιοθετούν απλά, κομψά σχήματα που μαζί με τη
μεσαία γραμμή υπογραμμίζουν το σφηνοειδές προφίλ. Σε συνδυασμό με την
επίκλινη σιλουέτα, το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα i30 Fastback N Line που
αιχμαλωτίζει την προσοχή. Στο πίσω τμήμα, κυρίαρχο στοιχείο είναι ο ανάγλυφος
προφυλακτήρας με μία κομψή κόκκινη χαρακτηριστική γραμμή και τριγωνικά
φώτα ομίχλης LED.
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Σπορ καμπίνα
με άφθονους χώρους
και θέα για όλους.
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Τεχνολογία
φιλική προς τον
άνθρωπo.
Οι ανθρώπινες ατέλειες είναι γνώρισμα της φύσης μας - αλλά
κανείς δεν χρειάζεται να είναι τέλειος. Γιατί το νέο i30 διαθέτει
άφθονες ευφυείς τεχνολογίες. Τα κορυφαία μας συστήματα
ασφάλειας, συνδεσιμότητας και άνεσης είναι η τέλεια απάντηση
στις ανθρώπινες αδυναμίες. Προσθέσαμε περισσότερες
τεχνολογίες φιλικές προς τον άνθρωπο και όχι μόνο.
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Προηγμένες τεχνολογίες οικονομίας
καυσίμου.

Καινοτόµο ‘’έξυπνο’’ µηχανικό κιβώτιο
(Intelligent Manual Transmission - iMT)

Σύστηµα 48V Hybrid
Εξοικονοµήστε καύσιµο και µειώστε τις εκποµπές ρύπων µε το 48V Hybrid σύστημα του i30. Αυτό υποστηρίζει τον κινητήρα καύσης
µε επιπλέον ροπή κατά την επιτάχυνση – ανάλογα µε την κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας και το βαθµό επιτάχυνσης. Η
κατανάλωση καυσίµου και οι εκποµπές CO2 του κινητήρα βελτιώνονται σηµαντικά. Το υβριδικό σύστηµα είναι επίσης εξαιρετικό για
την κυκλοφορία της πόλης, καθώς υποστηρίζει τον κινητήρα καύσης µε ταχύτερες και πιο οµαλές επανεκκινήσεις µετά από στάσεις,
για πρόσθετη οικονοµία καυσίµου. Μία µίζα – γεννήτρια Mild Hybrid Starter Generator (MHSG) ανακτά την κινητική ενέργεια στο
φρενάρισµα, µετατρέποντάς την σε ηλεκτρική και την αποθηκεύει στη µπαταρία 48V για µετέπειτα χρήση. Το 48V Hybrid Turbo
σύστημα που συνδυάζεται µε τους βενζινοκινητήρες 1.0 και 1.5L Turbo, διατίθεται µε 7-τάχυτο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη (7DCT)
ή µε ένα νέο, 6-τάχυτο Intelligent Manual Transmission (iMT).
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To καινούριο ευφυές 6-τάχυτο µηχανικό κιβώτιο Intelligent
Manual Transmission - (iMT) διαθέτει ηλεκτρονικό πεντάλσυµπλέκτη (e-clutch) µε το οποίο αποφεύγεται το σβήσιµο του
κινητήρα κατά την εκκίνηση, ενώ όταν ο οδηγός σηκώνει το πόδι
από το γκάζι κατά την οδήγηση, ο κινητήρας αποσυνδέεται από
το κιβώτιο επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να εισέλθει σε
λειτουργία ρολαρίσµατος (coasting) και να εξοικονοµεί καύσιµο.

Νέοι κινητήρες με τεχνολογίες SmartStream CVVD
Το νέο i30 Fastback διατίθεται με δύο Turbo βενζινοκινητήρες, τον
1.0lt 120 ίππων και τον 1.5lt 160 ίππων. Αμφότεροι ενσωματώνουν
την επαναστατική νέα τεχνολογία SmartStream CVVD, που ελέγχει
την διάρκεια βύθισης των βαλβίδων, προσαρμόζοντας την
ταχύτητα και την διάρκεια καύσης ανάλογα με τις οδηγικές
απαιτήσεις. Χάρη στην τεχνολογία αυτή, καθώς και στο σύστημα
48V Hybrid, το νέο Hyundai i30 έχει εντυπωσιακά μειωμένη
κατανάλωση και εκπομπές καυσαερίων έως και 21%, με
ταυτόχρονη αύξηση 20 ίππων στον ισχυρότερο κινητήρα του.

17

Hyundai SmartSense™.

Το νέο i30 Fastback διαθέτει στον στάνταρ εξοπλισμό του την ενισχυμένη έκδοση της δέσμης τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας
Hyundai Smart Sense™, που πλέον περιλαμβάνει αυτόματη έκτακτη πέδηση και με αναγνώριση πεζών, θωρακίζοντας εσάς και τους
γύρω σας στις καθημερινές σας διαδρομές με πεντάστερη ασφάλεια.
Ενισχύοντας την αντίληψη του περιβάλλοντος με εμπρός και πίσω ραντάρ, το νέο Hyundai i30 Fastback μπορεί να προσφέρει
λειτουργίες όπως έκτακτη πέδηση με ανίχνευση δικύκλων, Lane Following Assist (πορεία μόνιμα κεντραρισμένη στο μέσον της
λωρίδας) αλλά και έκτακτη πέδηση κατά την όπισθεν.
Το Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist διατίθεται επίσης για πρώτη φορά. Όταν εξέρχεστε µε όπισθεν σε περιοχές µε
χαµηλή ορατότητα, όπως σηµεία στάθµευσης, το σύστηµα όχι µόνο προειδοποιεί τον οδηγό εάν πλησιάζουν οχήµατα εκατέρωθεν
του δρόµου, αλλά ενεργοποιεί και τα φρένα αυτόµατα*.
*Ορισμένα συστήματα ασφαλείας διατίθενται προαιρετικά.
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Forward Collision-avoidance Assist (FCA).
Παρακολουθώντας τον δρόμο με τη
βοήθεια κάμερας, το FCA σας προειδοποιεί
και στη συνέχεια φρενάρει αυτόματα όταν
διαγνώσει πιθανότητα πρόσκρουσης με το
προπορευόμενο όχημα. Το σύστημα
ανιχνεύει επίσης πεζούς και, προαιρετικά,
δικυκλιστές.

Lane Keeping Assist (LKA).
Χρησιμοποιεί την εμπρός κάμερα για να
παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις του
δρόμου. Σε περίπτωση τυχαίας
απομάκρυνσης από τη λωρίδα, το LKA
προειδοποιεί τον οδηγό και μπορεί να
ασκήσει ροπή στο σύστημα διεύθυνσης για
να επαναφέρει το όχημα στη λωρίδα του.

Lane Following Assist (LFA).
Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο,
διατηρεί το όχημα στο κέντρο της λωρίδας
σε ταχύτητες μεταξύ 0 και 180 km/h στον
αυτοκινητόδρομο ή σε αστικούς δρόμους
(προαιρετικό).

Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA).
Με πληροφορίες από δύο αισθητήρες
ραντάρ χαμηλά, στον πίσω προφυλακτήρα,
το σύστημα σας προειδοποιεί για τυχόν
κυκλοφορία στο τυφλό σημείο. Εάν
ενεργοποιήσετε το φλας σε μία τέτοια
περίπτωση, θα ακουστεί ένα
προειδοποιητικό σήμα και το σύστημα θα
φρενάρει για να αποφευχθεί η σύγκρουση
(προαιρετικό).

High Beam Assist (HBA).
Λιγότερο στρες, μέγιστη ορατότητα. Το
HBA όχι μόνο ανιχνεύει τα αντίθετα
ερχόμενα αυτοκίνητα αλλά και όσα
βρίσκονται στην ίδια λωρίδα και αλλάζει
αυτόματα σε μεσαία σκάλα φώτων.

Rear Cross-traffic Collision-avoidance
Assist (RCCA).
Όταν κάνετε όπισθεν σε περιοχές με
χαμηλή ορατότητα, το σύστημα όχι μόνο
προειδοποιεί τον οδηγό εάν πλησιάζουν
οχήματα εκατέρωθεν του δρόμου – αλλά
ενεργοποιεί και τα φρένα αυτόματα
(προαιρετικό).

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW).
Αναγνωρίζει πινακίδες οδοσήμανσης και
απεικονίζει όρια ταχύτητας και
απαγορευτικά προσπέρασης σε
πραγματικό χρόνο, τόσο στην οθόνη του
συστήματος πλοήγησης όσο και στον
πίνακα οργάνων (προαιρετικό).

Driver Attention Warning (DAW).
Όταν ανιχνευτεί συμπεριφορά κόπωσης ή
διάσπασης προσοχής κατά την οδήγηση, το
σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό
προτρέποντάς τον για ένα διάλειμμα.
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Σχεδιαστικά στοιχεία που ξεχωρίζουν.

Ζάντες.
Το γεμάτο ζωντάνια νέο i30 Fastback
διατίθεται τώρα με εντυπωσιακές
“diamond-cut” ζάντες αλουμινίου 16’’ ή 17’’
και προαιρετικά 18’’που ολοκληρώνουν το
προηγμένο προφίλ του αυτοκινήτου.

Ζάντες αλουμινίου 16”

Ζάντες αλουμινίου 17”

Ζάντες αλουμινίου 18”
(προαιρετικός εξοπλισμός)

Ζάντες N Line.
Φαρδύτερη μάσκα με χρωμιωμένες λεπτομέρειες.

Το νέο i30 Fastback N Line διατίθεται με
εντυπωσιακές ζάντες αλουμινίου 17” ή 18”
που επιτείνουν τη δυναμική αίσθηση
και εμφάνιση μιας έκδοσης εμπνευσμένης
από το μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Ζάντες αλουμινίου 17”

Ελαστικά.

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
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Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark

MICHELIN

Supplier name or trademark

MICHELIN

Supplier name or trademark

MICHELIN

Supplier name or trademark

MICHELIN

Commercial name or trade designation

PRIMACY 4 S2

Commercial name or trade designation

PRIMACY 4 S2

Commercial name or trade designation

PILOT SPORT 4

Commercial name or trade designation

PILOT SPORT 4

Tyre type identifier

920789

Tyre type identifier

676065

Tyre type identifier

751170

Tyre type identifier

674619

Tyre size designation

205/55R16

Tyre size designation

225/45R17

Tyre size designation

225/45R17

Tyre size designation

225/40ZR18

Load-capacity index

91

Load-capacity index

91

Load-capacity index

91

Load-capacity index

92

Speed category symbol

H

Speed category symbol

W

Speed category symbol

V

Speed category symbol

(Y)

Fuel efficiency class

A

Fuel efficiency class

B

Fuel efficiency class

D

Fuel efficiency class

C

Wet grip class

A

Wet grip class

A

Wet grip class

A

Wet grip class

A

External rolling noise class

B

External rolling noise class

B

External rolling noise class

B

External rolling noise class

B

External rolling noise value

69

External rolling noise value

69

External rolling noise value

70

External rolling noise value

71

Severe snow tyre

No

Severe snow tyre

No

Severe snow tyre

No

Severe snow tyre

No

Ice tyre

No

Ice tyre

No

Ice tyre

No

Ice tyre

No

Date of start of production

43/17

Date of start of production

30/18

Date of start of production

47/15

Date of start of production

05/15

Οι τύποι ελαστικών που φέρει το νέο
i30 Fastback, σύμφωνα με τις διαστάσεις
των ζαντών και την εκάστοτε εργοστασιακή
διαθεσιμότητα, χαρακτηρίζονται από τις
πλαϊνές σημάνσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό
2020/740 της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες
και επεξήγηση των συμβόλων στο
www.hyundai.gr/eu-tyre-regulations/
Date of end of production

Δυναμικότερη μαύρη μάσκα με Ν Line υπογραφή.

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740

Ζάντες αλουμινίου 18”

Date of end of production

Date of end of production

Date of end of production

Load version

SL

Load version

SL

Load version

SL

Load version

XL

Additional information

205/55 R16 91H TL PRIMACY 4 S2 MI

Additional information

225/45 R17 91W TL PRIMACY 4 S2 MI

Additional information

225/45 R17 91V TL PILOT SPORT 4 MI

Additional information

225/40 ZR18 (92Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT
4 MI
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Κινητήρες
Καύσιμο
Κυβισμός (κ.ε.)
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων
Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων

Εξωτερικά χρώματα.
1.0 lt Turbo 48V Hybrid 7-DCT 1.5 lt Turbo 48V Hybrid

1.5 lt Turbo 48V Hybrid
7-DCT

1.0 lt Turbo

1.0 lt Turbo 48V Hybrid

Αμόλυβδη Βενζίνη

Αμόλυβδη Βενζίνη

Αμόλυβδη Βενζίνη

Αμόλυβδη Βενζίνη

Αμόλυβδη Βενζίνη

998

998

998

1.482

1.482

Μηχανικό

Μηχανικό ηλεκτρονικού
συμπλέκτη (iMT)

Αυτόματο διπλού συμπλέκτη

Μηχανικό ηλεκτρονικού
συμπλέκτη (iMT)

Αυτόματο διπλού συμπλέκτη

6

6

7-DCT

6

7-DCT

Ισχύς σε ίππους (ps/rpm)

120 / 6.000

120 / 6.000

120 / 6.000

159 / 5.500

159 / 5.500

Μέγιστη ροπή (Nm/rpm)

172 / 1.500-4.000

172 / 1.500-4.000

172 / 1.500-4.000

253 / 1.500-3.500

253 / 1.500-3.500

Διάμετρος x Διαδρομή
Εκκεντροφόροι
Αριθμός βαλβίδων
Μετάδοση χρονισμού

71,0 x 84,0

71,0 x 84,0

71,0 x 84,0

71,6 x 92,0

71,6 x 92,0

DOHC CVVD

DOHC CVVD

DOHC CVVD

DOHC CVVD

DOHC CVVD

12

12

12

16

16

Καδένα

Καδένα

Καδένα

Καδένα

Καδένα

Σύστημα ISG (Stop & Start)

Εξατομικεύστε το νέο σας i30 Fastback με μία παλέτα 11 εξωτερικών χρωμάτων.

Atlas White (SAW)

Shimmering Silver (R2T)

Shadow Grey (TKG) *

Dark Knight Gray Pearl (YG7)

Silky Bronze Metallic (B6S)

Amazon Gray Metallic (A5G)

Standard

Ανάρτηση - Πέδηση
Εμπρός Ανάρτηση

Γόνατα τύπου Mc Pherson, αντιστρεπτική ράβδος

Πίσω Ανάρτηση

Πίσω Ανάρτηση Multi-link (πολλαπλών συνδέσμων) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδος

Εμπρός σύστημα πέδησης

Dark Teal Metallic (TG8)

Phantom Black Pearl (PAE)

Αεριζόμενοι δίσκοι

Πίσω σύστημα πέδησης

Δίσκοι

Βάρος - Χωρητικότητες
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο)

1.252-1.393

Χώρος αποσκευών (lt)

450

Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα

1.351

1.252-1.393

1.282-1.423

1.270-1.451

1.302-1.453

405
1.306

Χωρητικότητα καυσίμου (lt)

50

Σύστημα διεύθυνσης
Τύπος υποβοήθησης

Sunset Red Pearl (WR6)

Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού

Κύκλος στροφής - ακτίνα (m)

5,3

Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h)

196

196

196

210

210

0-100km/h (sec)

11,4

11,4

11,4

8,6

8,8

Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd)

Engine Red (JHR)

Serenity White Pearl (W6H)

* Διατίθεται μόνο στο N Line

Διαστάσεις.

0,30

Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές WLTP
Κατανάλωση καυσίμου Low Phase

6,9-7,6

6,6-7,0

6,7-7,2

6,9-7,9

7,6-7,8

Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase

5,3-6,0

5,1-5,9

5,4-6,2

5,6-6,6

5,5-6,4

Κατανάλωση καυσίμου High Phase

4,7-5,5

4,7-5,3

4,7-5,5

4,9-5,9

4,8-5,6

Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase

5,7-6,6

5,7-6,6

5,7-6,7

5,9-6,9

5,7-6,6

Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος

5,4-6,2

5,3-6,0

5,4-6,2

5,6-6,6

5,5-6,3

Εκπομπές CO2 (g/km) WLTP*

123-141

120-137

121-140

126-148

126-142

1 / 15.000

1 / 15.000

1 / 15.000

1 / 15.000

1 / 15.000

1.425mm

Πρόγραμμα συντήρησης
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ
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1.795mm

2.650mm
4.455mm
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Εσείς φροντίζετε για
όλους τους άλλους.

Εμείς όμως
φροντίζουμε
για εσάς.
Η ζωή είναι ωραία. Αλλά µπορεί να είναι και πολυάσχολη. ∆ουλειά, παιδιά,
γονείς. Μερικές φορές έχετε χιλιάδες πράγµατα στο µυαλό σας. Γι’ αυτό
είναι µεγάλη υπόθεση εάν ξέρετε ότι µπαίνοντας σε ένα νέο i30, µπορείτε
να χαλαρώσετε, επειδή εµείς έχουµε φροντίσει για όλα. Σχεδιάσαµε και
εφοδιάσαµε το νέο i30 Fastback µε την πιο σύγχρονη γενιά smart tech:
κορυφαία χαρακτηριστικά ασφάλειας, έξυπνη συνδεσιµότητα και πολύ
αποδοτικούς κινητήρες. Τεχνολογία που βρίσκεται πάντα σε ετοιµότητα.
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Κορυφαία Εγγύηση, Βραβευμένη Αξιοπιστία.
Στη Hyundai, μάς εμπνέει το πάθος να δημιουργούμε αυτοκίνητα που ξεπερνούν τις προσδοκίες σας.
Η αφοσίωση στα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι και όχι όπως είναι. Αυτό εξάλλου μαρτυρούν τόσο οι σχεδιαστικές διακρίσεις
του Hyundai i30, όσο και ο ποιοτικός έλεγχος στο 100% της παραγωγής, αφού κάθε παραγόμενο i30 οδηγείται σε δοκιμαστική πίστα,
προτού φύγει από το υπερσύγχρονο εργοστάσιό του.

Ποιότητα και αξιοπιστία Hyundai.
H ποιότητα και η αξιοπιστία της Hyundai είναι γνωστή στους κατόχους της. Ταυτόχρονα όμως
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται κάθε χρόνο με κορυφαίες διακρίσεις. Ενδεικτικά, στην τελευταία πενταετία:
• Η ετήσια έρευνα Vehicle Dependability Study (VDS) της JD Power Βρετανίας βραβεύει τη Hyundai μέσα
στις 3 καλύτερες, σε σύνολο 25 μαρκών αυτοκινήτου, τόσο το 2018 όσο και το 2019. Στην JD Power
Γερμανίας η ίδια έρευνα κατατάσσει τη Hyundai στην πρώτη 3άδα τo 2019.
• H ετήσια έρευνα Initial Quality Study (IQS) της JD Power Γερμανίας το 2017 ανέδειξε τη Hyundai No 2
ανάμεσα στις 24 σημαντικότερες μάρκες. Στις ΗΠΑ η ίδια έρευνα κατατάσσει τη Hyundai στις
3 καλύτερες, ανάμεσα στις 32 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου, σταθερά τα έτη 2017, 2018 και 2019.

Κάθε νέο Hyundai θωρακίζεται με την κορυφαία στην αγορά πανευρωπαϊκή εργοστασιακή εγγύηση
ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα, προσφέροντας:
					
					
					
					

• 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων,
• 5 Χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια,
• 5 Χρόνια δωρεάν ετήσιο τεχνικό έλεγχο,
• 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής.

• Η Hyundai στέφεται “Κατασκευαστής της Χρονιάς” το 2018 από το BBC TopGear Magazine και το 2019 από τα βρετανικά
Automotive Management Awards. Δύο έτη νωρίτερα το AutoBild Quality Report Γερμανίας αναδεικνύει τη Hyundai No 1 ανάμεσα
στις 20 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου. Την ίδια χρονιά, όπως και το 2019, η Hyundai βραβεύεται για τις καινοτομίες της
από το γερμανικό θεσμό Automotive Innovations Awards.
Η Hyundai τα τελευταία 7
συνεχόμενα έτη συγκαταλέγεται στις 40 ισχυρότερες σε
αξία Μάρκες στον πλανήτη,
ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμό Best Global Brands
της Interbrand. Πρόκειται για μία καταξίωση
που αντανακλά όχι μόνο τη σημερινή καλή της
φήμη, αλλά και τις θετικές προσδοκίες που
δημιουργούν οι καινοτομίες και τα νέα μοντέλα για το μέλλον της Μάρκας.

Συμμετέχουμε στα απαιτητικότερα πρωταθλήματα αγωνιστικής οδήγησης στον κόσμο,
κερδίζοντας πολύτιμη τεχνογνωσία που μεταφέρουμε στα
εμπορικά μας μοντέλα.
Είμαστε υπερήφανοι για την
κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
WRC το 2019 και το 2020 και φυσικά για την πολυβραβευμένη σειρά μοντέλων υψηλών επιδόσεων με την υπογραφή “N”.
MOTORSPORT

Σχεδιάζουμε τα μοντέλα μας, με το απαιτητικό στοίχημα να συνδυάζουν
διαχρονική
καλαισθησία με εργονομία. Ένα καλοσχεδιασμένο και εργονομικό
αυτοκίνητο προσφέρει ομορφότερη καθημερινότητα, αλλά και καλύτερη μεταπωλητική αξία.
Το αποτέλεσμα αυτής μας της προσπάθειας
αντανακλάται στις διαρκείς βραβεύσεις των μοντέλων Hyundai, με αποκορύφωμα τη βράβευση της Hyundai στα Red Dot Design Awards ως
Brand of the Year 2018 από όλες τις κατηγορίες.

Σήμερα η Hyundai είναι η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο που ήδη παράγει σε
μαζική κλίμακα παραγωγής όλες τις τεχνολογίες εξηλεκτρισμένης αυτοκίνησης (από 48V
υβριδικά, πλήρως υβριδικά, plug-in υβριδικά, πλήρως ηλεκτρικά, έως και υδρογονοκίνητα
αυτοκίνητα, που αντί καυσαερίου εκπέμπουν... καθαρό νερό). Το 2020 συμπλήρωσε 30 χρόνια
συστηματικής επένδυσης στην εξηλεκτρισμένη αυτοκίνηση.
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Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσωρινές, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και
προορίζονται μόνο ως προκαταρκτική ενημέρωση. Πιθανές διαφοροποιήσεις στην αναπαράσταση των χρωμάτων του οχήματος
οφείλονται στους περιορισμούς της τεχνολογίας εκτύπωσης. Τα προϊόντα που εμφανίζονται αντιστοιχούν στην γκάμα εξοπλισμού
για τις ευρωπαϊκές αγορές. Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να είναι εξοπλισμένα με πρόσθετο
εξοπλισμό με επιπλέον κόστος. Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και το
περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Η 5ετής Εργοστασιακή Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει
μόνο για αυτοκίνητα Hyundai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως
ορίζεται στους όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευθείτε
έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.

