Νέο

i30

Γεννήθηκε
στο Namyang.
Τελειοποιήθηκε
στο Nürburgring.

Το 2017, το βραβευμένο i30 N σηματοδότησε την πρεμιέρα της νέας σειράς υψηλών
επιδόσεων Hyundai N. Το ανανεωμένο i30 N, μαζί με το ολοκαίνουριο i20 N και το
νέο KONA N, αποτελούν μέλη μιας εντυπωσιακής γκάμας οχημάτων υψηλών
επιδόσεων που είναι απολαυστικά στην οδήγηση, συνδυάζοντας καθημερινή
χρηστικότητα και αγωνιστικές επιδόσεις.
Το N συμβολίζει το Namyang, την έδρα του παγκόσμιου κέντρου Έρευνας
& Ανάπτυξης της Hyundai στην Κορέα. Ταυτόχρονα, συμβολίζει το θρυλικό
Nürburgring, μία από τις πιο απαιτητικές πίστες στον κόσμο όπου δοκιμάζονται
και τελειοποιούνται τα μοντέλα Hyundai N. Όμως το λογότυπο Ν, συμβολίζει
επίσης την διπλή στροφή «σικέιν», ένα σημείο αναφοράς στις αγωνιστικές πίστες
όπου δοκιμάζεται η πραγματική οδηγική αρετή κάθε αυτοκινήτου υψηλών
επιδόσεων.
Τα αυτοκίνητα Hyundai N ενσωματώνουν τη μεγάλη εμπειρία της Hyundai από τον
μηχανοκίνητο αθλητισμό και είναι σχεδιασμένα για να κάνουν την καρδιά να χτυπά
πιο δυνατά, προσφέροντας τη γνήσια χαρά της οδήγησης.
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Ζήστε
τη στιγμή.
Στοχεύοντας στη μέγιστη οδηγική απόλαυση, το νέο i30 N έχει
αναβαθμιστεί με ισχυρότερες επιδόσεις, φρέσκα σχεδιαστικά
χαρακτηριστικά και τις πλέον σύγχρονες έξυπνες τεχνολογίες.
Είναι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο κατάλληλο για καθημερινή χρήση,
αφού εξισορροπεί την εκπληκτική ισχύ και τη δυναμική συμπεριφορά
αγωνιστικού επιπέδου με την άνεση που απαιτείτε στις καθημερινές σας
μετακινήσεις. Και τώρα, ανάλογα με τις επιθυμίες σας, μπορείτε να
επιλέξετε ανάμεσα σε ένα 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ή το νέο αυτόματο
οκτατάχυτο διπλού συμπλέκτη N DCT με paddle shifters για περισσότερο
έλεγχο και ταχύτερες αλλαγές.
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Άλλο βλέμμα
στις υψηλές
επιδόσεις.

Η παρουσία του γίνεται αισθητή – όχι μόνο λόγω του ήχου.
Τα αναβαθμισμένα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του νέου i30 N αποκαλύπτουν
τα ισχυρά διαπιστευτήριά του. Γεννημένο στην πίστα, το νέο i30 N ανανεώνει
την εμφάνισή του με στοιχεία που υπογραμμίζουν τις δυναμικές επιδόσεις του.
Δεν πρόκειται απλά για επίδειξη στυλ - η φιλοσοφία υψηλών επιδόσεων έχει
εμπνεύσει αλλαγές όπως ο νέος, επιθετικός, εμπρός προφυλακτήρας με τις δύο
εισαγωγές αέρα και τα βελτιωμένα αεροδυναμικά πλευρικά πτερύγια.
Οι ενσωματωμένες αεροκουρτίνες βελτιώνουν σημαντικά τη ροή αέρα και
μειώνουν το στροβιλισμό στους θόλους των τροχών.
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Σχεδιασμένο
για να συναρπάζει.
Το νέο i30 N στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα από κάθε οπτική γωνία. Ο δυναμικά σμιλεμένος, νέος πίσω προφυλακτήρας περιλαμβάνει
μία αγωνιστική, κόκκινη χαρακτηριστική γραμμή και ενσωματωμένα φώτα ομίχλης πάνω από τις νέες, ευμεγέθεις απολήξεις
εξάτμισης για μία σπορ και επιθετική εμφάνιση. Τα επανασχεδιασμένα πίσω φώτα υιοθετούν νέα τεχνολογία φωτισμού LED. Η πίσω
αεροτομή με το τριγωνικό φως φρένου βοηθά στην αύξηση της αεροδυναμικής πίεσης, προσφέροντας μεγαλύτερη πρόσφυση στις
γρήγορες στροφές, μεγιστοποιώντας τόσο την κάθετη δύναμη όσο και την οδηγική απόλαυση.

Οι πρώτες σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου 19” της Hyundai βελτιώνουν τη συμπεριφορά
και την ελκτική πρόσφυση με ταυτόχρονη μείωση του βάρους. Συνδυάζονται με ελαστικά
υψηλών επιδόσεων Pirelli P-Zero.
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Οι διευρυμένες δύο μονές απολήξεις εξαγωγής αναδεικνύουν την εμφάνιση υψηλών
επιδόσεων του νέου i30 N.
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Οι επιδόσεις
αλλάζουν
επίπεδο.
Από τότε που το βραβευμένο i30 N έκανε το ντεμπούτο του, προσπαθούμε συνεχώς
να κάνουμε ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο ακόμα καλύτερο. Βασισμένοι στις γνώσεις που
αποκομίσαμε από το επιτυχημένο αγωνιστικό i30 N TCR και με την υποστήριξη της
κοινότητας N, ανεβάσαμε ακόμα ψηλότερα τον πήχη των επιδόσεων. Με ταχείες
αλλαγές σχέσεων και εξαιρετική μετάδοση ισχύος, το νέο αυτόματο, οκτατάχυτο
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη N DCT προσφέρει εξαιρετική επιτάχυνση 80-120 km/h
σε 3,3 δευτερόλεπτα, δηλαδή 2,1 δευτερόλεπτα ταχύτερα από το μηχανικό κιβώτιο.
Όπως ο προκάτοχός του, το νέο i30 N διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αναρτήσεις.
Τα συστήματα ανάρτησης και διεύθυνσης έχουν βελτιστοποιηθεί, προς όφελος της
οδηγικής άνεσης και της οδικής συμπεριφοράς και για τους δύο τύπους κιβωτίου.
Στο Performance Package, ο κινητήρας 2.0 T-GDI αποδίδει 280 PS με αισθητά πιο
επίπεδη καμπύλη ροπής για περισσότερη ισχύ και ροπή από τις χαμηλές στροφές.
Αυτό διασφαλίζει υψηλή απόκριση, βελτιωμένη επιτάχυνση και αυξημένη απόλαυση
με μέγιστη ροπή 392 Nm και τελική ταχύτητα 250 km/h.
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Έμφαση
στην απόλαυση.
Για γρήγορες, ομαλές και αποδοτικές αλλαγές σχέσεων, τώρα έχετε δύο επιλογές
υψηλών επιδόσεων. Το στάνταρ 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο πυκνής κλιμάκωσης
διαθέτει συγχρονιζέ γραναζιών από ανθρακονήματα και ισχυρό συμπλέκτη.
Οι μικρές διαδρομές βοηθούν στις ταχείες αλλαγές σχέσεων και στη σπορ
απόκριση. Νέα επιπρόσθετη επιλογή αποτελεί το αυτόματο 8-τάχυτο κιβώτιο
διπλού συμπλέκτη Ν-DCT που διατίθεται με το Performance Pack. Πρόκειται για
ένα κιβώτιο υγρού τύπου, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται βαλβολίνη για την
ψύξη των εξαρτημάτων του συμπλέκτη, δημιουργώντας λιγότερη τριβή και
επιτρέποντας τη μεταφορά περισσότερης ροπής μέσω του κιβωτίου.
Σχεδιασμένο για να συνδυάζει τη συναρπαστική εμπειρία ενός μηχανικού κιβωτίου
με την άνεση ενός αυτομάτου, το N DCT επιτρέπει επίσης χειροκίνητες αλλαγές
από τον επιλογέα ή από τα χειριστήρια (paddle shifters) στο τιμόνι, για αίσθηση
αγωνιστικής οδήγησης σε καθημερινή βάση. Και όταν νιώθετε την ανάγκη να
χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων, θα ενθουσιαστείτε από τη λογική
αλλαγών ταχυτήτων που χρησιμοποιούμε και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό
με το Ν-ΤCR: για νακατεβάσετε σχέση, πιέζετε μπροστά, για να ανεβάσετε
τραβάτε πίσω.
Επιπλέον, το N DCT επιτρέπει τρεις νέες λειτουργίες επιδόσεων N για ακόμα
μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση: N Grin Shift, N Power Shift και N Track Sense Shift.
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Νέα χαρακτηριστικά.
Συναρπαστικότερη
εμπειρία.
Με το N DCT το οποίο διατίθεται με το Performance Package, η συγκίνηση αυξάνεται με τρεις νέες λειτουργίες
υψηλών επιδόσεων N για ακόμα μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση: N Grin Shift, N Power Shift και N Track Sense Shift.

N Grin Shift.

Ετοιμαστείτε για μεγάλα χαμόγελα – απελευθερώστε όλες τις N επιδόσεις για 20 δευτερόλεπτα με το πάτημα ενός
πλήκτρου για λειτουργία overboost. Απολαύστε μέγιστη ροπή και επιτάχυνση, απόλυτο ήχο από την εξάτμιση και μία
αίσθηση ώθησης κατά το ανέβασμα σχέσεων. Προσωρινά μεταβάλλει τη χαρτογράφηση αλλαγών σχέσεων,
επιλέγοντας τη μικρότερη δυνατή σχέση για το μεγαλύτερο δυνατό χρόνο λειτουργίας στις μέγιστες στροφές.
Ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης στον πίνακα οργάνων, σάς δείχνει τον υπολειπόμενο χρόνο αύξησης της
ισχύος.

N Power Shift.

Πιο συναρπαστική οδήγηση και αίσθηση επιτάχυνσης στο ανέβασμα των σχέσεων. Ενεργοποιείται όταν πατάτε το
γκάζι πάνω από 90% και εκμηδενίζει την όποια μείωση της ροπής κατά το ανέβασμα σχέσεων, ώστε να μεταφέρεται
μέγιστη κινητήρια δύναμη στους τροχούς.

N Track Sense Shift.

Παρακολουθεί τον τρόπο που οδηγείτε και ενεργοποιείται όταν αναγνωρίσει οδήγηση σε πίστα. Στη συνέχεια, επιλέγει
την κατάλληλη σχέση για βέλτιστη απόδοση ώστε να παραμένετε απόλυτα συγκεντρωμένοι στην οδήγηση – όπως
ένας επαγγελματίας οδηγός αγώνων. Το αυτοκίνητο ανιχνεύει την πίστα και επιλέγει την κατάλληλη σχέση για τη
στροφή και ενώ ακόμα φρενάρει, είναι έτοιμο για άμεση επιτάχυνση κατά την έξοδο από τη στροφή.
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Βασιλιάς των στροφών.
Στο δρόμο ή στην πίστα, το νέο i30 N διψά για στροφές όπως κι εσείς – και αυτός ο δεξιοτέχνης των στροφών εφοδιάζεται με μία
εντυπωσιακή γκάμα τεχνολογιών υψηλών επιδόσεων που προσφέρουν κορυφαίες δυνατότητες. Όπως το άμεσο και υψηλής
ακρίβειας σύστημα διεύθυνσης με μοτέρ ηλεκτρικής υποβοήθησης στην κρεμαγιέρα (R-MDPS). Ή το N Corner Carving Differential
που αποτελεί τμήμα του Performance Pack και είναι ένα διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει
μοναδική αίσθηση πρόσφυσης ακόμα και στις πιο απαιτητικές στροφές, μεταφέροντας μέγιστη κινητήρια ισχύ στο δρόμο.
Ταυτόχρονα αυξάνει τη μέγιστη ταχύτητα κατά τη στροφή. Το i30 N είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για ερασιτεχνικούς αγώνες
(track day) με μία ποικιλία αγωνιστικών συστημάτων που αυξάνουν τις επιδόσεις.
Δοκιμασμένο σε ακραίες θερμοκρασίες και τοποθεσίες, δεν έχει ανάγκη από καμία αναβάθμιση. Η αφαιρούμενη μπάρα θόλων
στο χώρο αποσκευών ήδη αυξάνει την στρεπτική ακαμψία κατά 7%. Στην πίστα, υποστηρίζεται από τεχνολογίες που ενισχύουν
τον παράγοντα της απόλαυσης. Το Launch Control βοηθά να εκκινήσετε εύκολα το αυτοκίνητο από στάση, ελέγχοντας τη ροπή
του κινητήρα. Το Rev Matching αυξάνει αυτόματα τις στροφές του κινητήρα όταν ο οδηγός αλλάζει από υψηλότερη
σε χαμηλότερη σχέση, για ομαλότερα και ταχύτερα κατεβάσματα.

Με το Performance Driving Data System μπορείτε να παρακολουθείτε και να βελτιώνετε τις οδηγικές επιδόσεις σας με αναβαθμισμένα, πιο
εύχρηστα γραφικά. Απεικονίζονται: ιπποδύναμη, ροπή, turbo boost (πίεση υπερπλήρωσης), φορτία G, και χρονόμετρο γύρου και επιτάχυνσης.
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i30 Fastback N:
Κομψότητα
και αδρεναλίνη.
Εκφραστής ενός μοναδικού στυλ, το νέο i30 Fastback N ανανεώνεται σχεδιαστικά με κριτήριο
τις δυναμικές επιδόσεις. Υιοθετώντας νέους προβολείς LED, αναβαθμισμένες επιδόσεις και νέες
ευφυείς τεχνολογίες, έχει σχεδιαστεί σχολαστικά για μέγιστη οδηγική απόλαυση στο δρόμο.
Το i30 Fastback N είναι αδιαμφισβήτητα ένα σπορ αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων για καθημερινή
χρήση, συνδυάζοντας τη συναρπαστική ισχύ και τη δυναμική συμπεριφορά αγωνιστικού επιπέδου
με την άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις. Γεμάτο αυτοπεποίθηση και με τέλειες αναλογίες,
αυτό το 5-θυρο hot coupe προκαλεί έκρηξη αδρεναλίνης με αδιαπραγμάτευτη κομψότητα.
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Σχεδιασμένο
για να ξεχωρίζει.

Με την coupe σιλουέτα και την κομψή, επικλινή οροφή του, το i30 Fastback N είναι
ένα μοντέλο υψηλής αισθητικής. Έχει σχεδιαστεί για να μαγνητίζει τα βλέμματα
και να εκμηδενίζει τις στροφές στο πέρασμά του. Οι υψηλές επιδόσεις εμπνέουν
αλλαγές όπως ο νέος εμπρός προφυλακτήρας με τις νέες μεγαλύτερες εισαγωγές
αέρα να βελτιώνουν την αεροδυναμική και το στροβιλισμό.
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Η διαχρονική γοητεία του fastback.
Στο πίσω τμήμα, οι σμιλεμένες γραμμές της fastback οροφής ρέουν αρμονικά μέχρι την έντονα τοξοειδή
αεροτομή με το ξεχωριστό glossy black φινίρισμα. Εμπνευσμένη από το σχήμα της σταγόνας, η σχεδίαση
της πίσω κολώνας και του παρμπρίζ θετεί απαλά, κομψά σχήματα ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή που
λεπταίνει προς τα πίσω. Ο ανάγλυφος πίσω προφυλακτήρας περιλαμβάνει μία ανακλαστική, κόκκινη
γραμμή, που τονίζει τις δύο μεγάλες απολήξεις εξάτμισης για μία πιο σπορ, μυώδη εμφάνιση.
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Στο εσωτερικό του νέου i30 N και του i30 Fastback N, όλα όσα
χρειάζεστε για να ρυθμίσετε τα επίπεδα ισχύος και άνεσης,
βρίσκονται στις άκρες των δακτύλων σας. Από τον ήχο της
εξάτμισης μέχρι τη σκληρότητα της ανάρτησης, μπορείτε να
επιλέξετε τα πάντα – με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Ανεβάστε
παλμούς.
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Cockpit υψηλών επιδόσεων.

N Grin Control System.

Το κομψό, σπορ εσωτερικό του νέου i30 N είναι σχεδιασμένο με γνώμονα τον έλεγχο και την άνεση. Χάρη στην οδηγοκεντρική
εργονομία του, απολαμβάνετε πλήρη ορατότητα και εύκολη πρόσβαση. Το δερμάτινο τιμόνι N φέρνει τα χειριστήρια (paddle shifters)
για το N DCT και τις λειτουργίες υψηλών επιδόσεων στις άκρες των δακτύλων σας – όπως για παράδειγμα τα ειδικά πλήκτρα για τα
N Mode και N Grin Shift. Ο πίνακας οργάνων Ν σας επιτρέπει να πληροφορείστε για τη θερμοκρασία λαδιού κινητήρα, τη ροπή και
την πίεση υπερπλήρωσης (turbo boost) με μια ματιά. Οι ενδείξεις αλλαγών σχέσεων που προβάλλονται στο πάνω κεντρικό τμήμα
του πίνακα οργάνων, υποστηρίζουν την αγωνιστική οδήγηση στην πίστα, ενώ η κόκκινη περιοχή με LED στο στροφόμετρο
μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του λαδιού.

Απολαύστε περισσότερα χαμόγελα ανά χιλιόμετρο. Με το πάτημα ενός πλήκτρου, το Σύστημα Ελέγχου N Grin σάς δίνει τη
δυνατότητα επιλογής πέντε διαφορετικών προφίλ οδήγησης (drive modes), ανάλογα με τις προθέσεις σας. Τα διαφορετικά προφίλ
οδήγησης μεταμορφώνουν το χαρακτήρα του αυτοκινήτου ρυθμίζοντας παραμέτρους συμπεριφοράς για τον κινητήρα, τα αμορτισέρ
της ηλεκτρονικά ελεγχόμενης ανάρτησης (Electronically Controlled Suspension), τον ηλεκτρονικό έλεγχο ευστάθειας (ESC),
το N Corner Carving Differential, τον ήχο του κινητήρα, το σύστημα διεύθυνσης και το Rev Μatching.

Το τιμόνι N φέρνει όλες τις σπορ λειτουργίες στις
άκρες των δακτύλων σας. Επιλέξτε προφίλ οδήγησης
(Drive Mode) για περισσότερη απόλαυση πιέζοντας
ένα πλήκτρο. Πατήστε το πλήκτρο N Grin Shift (ΝGS)
για μέγιστες επιδόσεις.
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Προορισμός σας είναι η πίστα; Ή απλά πηγαίνετε στη δουλειά διαλέγοντας την αγαπημένη σας διαδρομή με τις στροφές;
Ανάλογα με τη διάθεσή σας και τις οδικές συνθήκες, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 προφίλ οδήγησης: Eco, Normal,
Sport, N και N Custom. Στη λειτουργία Ν Custom μπορείτε να εξατομικεύσετε το σετάρισμά σας επιλέγοντας διαφορετική
συμπεριφορά για καθένα από τα προαναφερθέντα συστήματα μέσω ενός “διαγράμματος ιστού αράχνης” στην κεντρική
οθόνη αφής.
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H σπορ πλευρά της άνεσης.
Δημιουργημένο από και για τους λάτρεις της αυτοκίνησης, το κομψό και σπορ εσωτερικό των νέων
i30 N και i30 Fastback N αγκαλιάζει και συναρπάζει. Εμπνευσμένα από αγωνιστικά αυτοκίνητα,
τα paddle shifters επιτρέπουν γρήγορες, αβίαστες αλλαγές σχέσεων από τις άκρες των δακτύλων σας.
Εργονομικά τοποθετημένα στο τιμόνι, διευκολύνουν τις αλλαγές όταν στρίβετε. Για μεγαλύτερη άνεση
και καλύτερο έλεγχο, μπορείτε να νιώσετε σαν επαγγελματίας οδηγός στα νέα προαιρετικά καθίσματα
Ν Light Seats - με πολυτελή επένδυση δέρματος και Alcantara®, αυτά τα ελαφριά, σπορ monoform
καθίσματα φέρουν φωτιζόμενο λογότυπο N και άριστη ενίσχυση πλευρικής στήριξης.
Ο σπορ χαρακτήρας του εσωτερικού τονίζεται περαιτέρω με τα μεταλλικά πεντάλ και το νέο ασημί
φινίρισμα στους αεραγωγούς. Τα αποκλειστικά εξώρραφα Performance Blue δίνουν το “παρών” σε
όλο το cockpit, κοσμώντας με εντυπωσιακές πινελιές τα καθίσματα, το τιμόνι, τον επιλογέα σχέσεων
και το πρόσθιο υποβραχιόνιο, χαρίζοντας στο εσωτερικό ένα αποκλειστικό ύφος.

28

29

Μείνετε συνδεδεμένοι.
Απολαύστε προηγμένες, έξυπνες τεχνολογίες με την οθόνη αφής 10,25” που σας προσφέρει όλα όσα
χρειάζεστε σε μία μεγάλη οθόνη όπως: πλοήγηση, κατοπτρισμό οθόνης (smartphone mirroring) μέσω
Apple CarPlay™ & Android Auto™, καθώς και Bluelink® Connected Car Services, για να μπορείτε να
ελέγχετε το αυτοκίνητο από το smartphone σας, ή με φωνητικές εντολές. Πέρα από τα πολλά έξυπνα
χαρακτηριστικά που μπορείτε να ελέγχετε με το Bluelink app, περιλαμβάνει επίσης μία δωρεάν
πενταετή συνδρομή LIVE Services, με πληροφορίες στάθμευσης και κυκλοφορίας σε πραγματικό
χρόνο.

Ασύρματη φόρτιση.
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Οθόνη αφής 10,25”.
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Hyundai Smart Sense.
Με το Hyundai SmartSense, το προηγμένο μας πακέτο συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας (Advanced Driver Assistance Systems),
τα νέα i30 N και i30 Fastback N έχουν αναβαθμιστεί με τα τελευταία χαρακτηριστικά ασφάλειας και υποστήριξης οδήγησης για
πρόσθετη ξεγνοιασιά. Από αυτόματο φρενάρισμα για την αποφυγή συγκρούσεων και διατήρηση στη λωρίδα κυκλοφορίας, μέχρι
ανίχνευση οχημάτων
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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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Hyundai Bluelink®

Συνδεδεμένες Υπηρεσίες Τηλεματικής
Οι υπηρεσίες Bluelink® Connected Car Services προσφέρουν αδιάλειπτη συνδεσιμότητα απευθείας στα νέα i30 N και i30 Fastback N
με online αναγνώριση φωνής και χαρακτηριστικά που κάνουν την οδήγηση πιο άνετη και απολαυστική. Πέρα από τα πολυάριθμα
έξυπνα χαρακτηριστικά που μπορείτε να ελέγξετε μέσω του Bluelink app, μία δωρεάν πενταετής συνδρομή στο πακέτο LIVE Services
της Hyundai περιλαμβάνεται με το σύστημα πλοήγησης.

Αποστολή προορισμού στο αυτοκίνητο.
Με το σύστημα πλοήγησης και τηλεματικής
του i30 N, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
εφαρμογή Bluelink για να αναζητήσετε τον
προορισμό σας από το κινητό σας, προτού
μπείτε στο αυτοκίνητο. Πλέον, δεν έχετε
παρά να μπείτε στο i30 N και να πατήσετε
‘go’. Το Bluelink συγχρονίζει τη διαδρομή στο
σύστημα πλοήγησης, ώστε να ξεκινήσετε το
ταξίδι σας χωρίς καθυστέρηση.

Κλείδωμα & ξεκλείδωμα θυρών από
απόσταση.
Ξεχάσατε να κλειδώσετε το αυτοκίνητό
σας; Μην ανησυχείτε, το i30 N θα σας
ενημερώσει στέλνοντας ειδοποίηση στο
κινητό σας. Μετά, εισάγοντας το PIN σας,
μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε
το αυτοκίνητό σας από το κινητό σας,
πατώντας το σχετικό πλήκτρο στην
εφαρμογή Bluelink.

Live πληροφορίες για τιμές καυσίμου.
Βρείτε καύσιμο όταν το χρειάζεστε, σε
προσιτή τιμή. Η σχετική υπηρεσία σάς
παρέχει τις πιο ενημερωμένες
πληροφορίες για τις τρέχουσες τιμές
καυσίμων και για τη θέση των πρατηρίων,
τις ώρες λειτουργίας και τις μεθόδους
πληρωμής – όλα εμφανίζονται στην οθόνη
αφής του συστήματος πλοήγησης.

Connected Routing.
Θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για
την κυκλοφορία, πιο ακριβείς ώρες άφιξης
και πιο αξιόπιστους επανυπολογισμούς
διαδρομών ώστε να φτάνετε ταχύτερα στον
προορισμό σας; Το σύστημα πλοήγησης,
βασισμένο σε cloud, χρησιμοποιεί δεδομένα
πραγματικού χρόνου και τα συνδυάζει και
με παρελθοντικά δεδομένα, για καλύτερη
πρόβλεψη και καθοδήγηση στην διαδρομή.

P
Εντοπισμός του αυτοκινήτου σας.
Ξεχάσατε που έχετε σταθμεύσει; Κανένα
πρόβλημα. Απλά ανοίξτε την εφαρμογή
Bluelink και ο χάρτης θα σας οδηγήσει εκεί.
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On-demand διαγνωστικός έλεγχος.
Για μεγαλύτερη ξεγνοιασιά, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε έναν πλήρη
διαγνωστικό έλεγχο για την κατάσταση
υγείας του αυτοκινήτου σας, μέσω της
εφαρμογής Bluelink του smartphone σας.

Live πληροφορίες στάθμευσης.
Βρείτε ένα χώρο στάθμευσης ταχύτερα,
χωρίς στρες και άσκοπη κατανάλωση
καυσίμου. Η υπηρεσία αυτή σας βοηθά να
βρίσκετε και να συγκρίνετε επιλογές
χώρων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο,
σε γκαράζ, θέσεις στάθμευσης και σημεία
στο δρόμο.

Συνέχιση πλοήγησης πεζή μετά τη
στάθμευση (Last Mile Navigation).
Εάν πρέπει να παρκάρετε το i30 N σας πριν
φτάσετε στον τελικό προορισμό, μπορείτε να
μεταφέρετε τις υπηρεσίες πλοήγησης από το
αυτοκίνητο στην εφαρμογή.
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της επαυξημένης
πραγματικότητας (AR) ή των Google Maps, το
τηλέφωνό σας θα σάς καθοδηγήσει ακριβώς
στο σημείο που θέλετε.
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Εξωτερικά χρώματα.

Ζάντες και ελαστικά.
Τα νέα i30 N και i30 Fastback N, με στάνταρ εξοπλισμό, εφοδιάζονται με ζάντες αλουμινίου 18” με φινίρισμα diamond cut. Αυτές
συνδυάζονται με ελαστικά Michelin Pilot Super Sport. Το Performance Pack περιλαμβάνει σφυρήλατες ζάντες 19” με σκούρο
grey matt φινίρισμα. Οι ζάντες αλουμινίου πέντε διπλών ακτίνων σχεδιάστηκαν για ελάχιστη μη αναρτώμενη μάζα και υψηλή αντοχή.
Συνδυάζονται με ελαστικά υψηλών επιδόσεων Pirelli P-Zero, που έχουν εξελιχθεί ειδικά για το i30 N και επισημαίνονται
με “HN” – Hyundai N.

Polar White (PYW) / Atlas White (SAW)

Sunset Red Pearl (WR6)

Shadow Gray (TKG)

Dark Knight Gray Pearl (YG7)

Performance Blue (XFB)

Phantom Black Pearl (PAE)

Engine Red (JHR)

Διαστάσεις.
1,445 mm

Ζάντες αλουμινίου 18”

136 mm
1,573 mm
1,795 mm

1,564 mm
1,795 mm

2,650 mm
4,340 mm

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark

MICHELIN

Commercial name or trade designation

PILOT SUPER SPORT HN

Tyre type identifier

604586

Tyre size designation

225/40R18

Load-capacity index

92

Speed category symbol

Y

Fuel efficiency class

D

Wet grip class

B

External rolling noise class

B

External rolling noise value

71

Severe snow tyre

No

Ice tyre

No

Date of start of production

25/16

Ζάντες αλουμινίου 19”

31405

PIRELLI

235/35R19 91 Y XL

C1

1,419 mm

Date of end of production

135 mm
1,573 mm
1,795 mm
36

2,650 mm
4,455 mm

1,564 mm
1,795 mm

Load version

XL

Additional information

225/40 ZR18 92Y XL TL PILOT SUPER SPORT HN
MI

68 dB

Οι τύποι ελαστικών που φέρει το νέο i30 N,
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/
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Επενδύσεις εσωτερικού.
Το νέο i30 N διαθέτει σπορ μεταλλικά πεντάλ, σκούρα ένθετα και μπλε ραφή (Performance Blue) και για τους δύο τύπους
αμαξώματος. Το εσωτερικό διατίθεται σε μονόχρωμο Black και N Dark Metal. Για τα σπορ καθίσματα του i30 N, μπορείτε να επιλέγετε
από: πλήρως υφασμάτινη επένδυση (στάνταρ) και ένα συνδυασμό τεχνητού suede & δέρματος. Τα προαιρετικά καθίσματα N Light
Seats (μόνο μπροστά) φέρουν επένδυση δέρματος & Alcantara®. Τα N Light Seats είναι τα απόλυτα σπορ καθίσματα, ελαφριά
και με σχήμα monoform, διαθέτουν ενισχυμένα μαξιλάρια για βέλτιστη πλευρική στήριξη και φωτιζόμενο λογότυπο N.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Hatchback
Κινητήρες
Καύσιμο
Κυβισμός (κ.ε.)
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων
Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων

Fastback
2.0T-GDI Flat
Power

2.0T-GDI Flat
Power 8DCT
Αμόλυβδη Βενζίνη

2.0T-GDI

2.0T-GDI Flat Power

2.0T-GDI Flat
Power 8DCT

Αμόλυβδη Βενζίνη

Αμόλυβδη Βενζίνη

Αμόλυβδη Βενζίνη

Αμόλυβδη Βενζίνη

Αμόλυβδη Βενζίνη

1.998

1.998

1.998

1.998

1.998

1.998

Μηχανικό

Μηχανικό

Αυτόματο DCT

Μηχανικό

Μηχανικό

Αυτόματο DCT

2.0T-GDI

6

6

8

6

6

8

Ισχύς σε ίππους (ps/rpm)

250 / 5.500-6.000

280 / 5.500-6.000

280 / 5.500-6.000

250 / 5.500-6.000

280 / 5.500-6.000

280 / 5.500-6.000

Μέγιστη ροπή (Nm/rpm)

353 / 2.100-4.700

392 / 2.100-4.700

392 / 2.100-4.700

353 / 2.100-4.700

392 / 2.100-4.700

392 / 2.100-4.700

86,0 x 86,0

86,0 x 86,0

86,0 x 86,0

86,0 x 86,0

86,0 x 86,0

86,0 x 86,0

DOHC, E-CVVT

DOHC, E-CVVT

DOHC, E-CVVT

DOHC, E-CVVT

DOHC, E-CVVT

DOHC, E-CVVT

Διάμετρος x Διαδρομή
Εκκεντροφόροι
Αριθμός βαλβίδων
Μετάδοση χρονισμού

16

16

16

16

16

16

Καδένα

Καδένα

Καδένα

Καδένα

Καδένα

Καδένα

Σύστημα ISG (Stop & Start)

STANDARD

STANDARD

Γόνατα τύπου Mc Pherson, αντιστρεπτική ράβδος

Γόνατα τύπου Mc Pherson, αντιστρεπτική ράβδος

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

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

Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αναρτήσεις (ECS)

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αναρτήσεις (ECS)

Εμπρός σύστημα πέδησης

Αεριζόμενοι δίσκοι

Αεριζόμενοι δίσκοι

Δίσκοι

Δίσκοι

Ανάρτηση - Πέδηση
Εμπρός Ανάρτηση
Πίσω Ανάρτηση

Πίσω σύστημα πέδησης

Βάρος - Χωρητικότητες
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο)

Πλήρως υφασμάτινη επένδυση με μπλε ραφή Performance Blue.

Τεχνητό suede και δέρμα με μπλε ραφή (Performance Blue).

1.400-1.485

Χώρος αποσκευών (lt)
(με και χωρίς πίσω μπάρα θόλων)
Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα
(με και χωρίς πίσω μπάρα θόλων)
Χωρητικότητα καυσίμου (lt)

1.419-1.499

1.455-1.535

1.419-1.504

1.431-1.511

381-395

436-450

1.287-1.301

1.337-1.351

50

50

1.474-1.554

Σύστημα διεύθυνσης
Στροφές τιμονιού
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m)

Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού

Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού

5,80

5,83

5,83

5,80

5,83

5,83

Μέγιστη ταχύτητα (Km/h)

250

250

250

250

250

250

0-100 km/h (sec)

6,4

5,9

5,4

6,4

5,9

5,4

Επιδόσεις

Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd)

0,30

0,30

Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές WLTP

Δέρμα & Alcantara® με μπλε ραφή (Performance Blue). Μόνο για τα εμπρός
καθίσματα.

Κατανάλωση καυσίμου Low Phase

11,3

11,5

12,9

11,3

11,5

12,9

Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase

7,4

7,8

7,9

7,4

7,8

7,9

Κατανάλωση καυσίμου High Phase

6,4

6,8

7,1

6,4

6,8

7,1

Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase

7,6

7,9

8,1

7,6

7,9

8,1

Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος

7,7

8,0

8,4

7,7

8,0

8,4

Εκπομπές CO2 (g/km) Συνδυαστικός Κύκλος κατά προσέγγιση

175

182

191

175

182

191

Πρόγραμμα συντήρησης
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ
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1 / 15.000
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Εξοπλισμός.
Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai Smart Sense™
Αερόσακοι μετωπικοί (2), πλευρικοί (2) & τύπου κουρτίνας (2)
ESC & ABS
TPMS Αισθητήρας Χαμηλής Πίεσης Ελαστικών
Υπενθύμιση ζωνών ασφαλείας
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX με 3ο σημείο πρόσδεσης "Τop Τether"
Hyundai Smart SenseTM DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού
Hyundai Smart SenseTM LDW - Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Λωρίδας
Hyundai Smart SenseTM LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας
Hyundai Smart SenseTM LFA - Σύστημα Διατήρησης στο μέσο της Λωρίδας
Hyundai Smart SenseTM FCW - Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής Σύγκρουσης
Hyundai Smart SenseTM FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων)
Hyundai Smart SenseTM FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων)
Hyundai Smart SenseTM FCA Pedestrian - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (αναγνώριση πεζών)
Hyundai Smart SenseTM HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα
Hyundai Smart SenseTM SCL - Στατικά Φώτα Στροφής
Hyundai Smart SenseTM VSM - Συνεργασία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού (MDPS) και Ελέγχου Ευστάθειας (ESC)
Hyundai Smart SenseTM HBA - Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φώτων

Τεχνολογία και Εξοπλισμός Υψηλών Επιδόσεων “Ν”

Άνεση
i30 N 250ps
6MT
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

i30 N Performance Pack
280ps 6MT
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

i30 N Performance Pack
280ps N-DCT
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Κινητήρας Flat Power (επίπεδη καμπύλη ροπής για αυξημένες επιδόσεις σε μεγαλύτερο εύρος στροφών)
N DCT - Αυτόματο 8-τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη υγρού τύπου υψηλών επιδόσεων
Creep On/Off - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση κύλισης οχήματος κατά την απεμπλοκή του πεντάλ φρένου
N Grin Shift - Λειτουργία μέγιστης απόδοσης κινητήρα (overboost)
N Track Sense Shift - Αναγνώριση οδήγησης σε πίστα για βελτιστοποίηση αλλαγών ταχυτήτων
N Power Shift - Λειτουργία βελτιστοποίησης επιτάχυνσης & επιπλέον ώθησης κατά το ανέβασμα σχέσης
N Power Sense Axle - Ειδικός μπροστινός άξονας για μεγαλύτερη ακαμψία και ευστάθεια
Brake Override System On/Off- Ρύθμιση φρεναρίσματος με το αριστερό πόδι
Left foot braking (Brake Override System On/Off) - Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης γκαζιού και φρένου (αγωνιστική οδήγηση)
N Grin Control System - Aνεξάρτητη ρύθμιση διαφορετικών προφίλ οδήγησης (Eco, Normal, Sport, N , N Custom)
Rev Matching - Aυτόματη προσαρμογή στροφών του κινητήρα κατά το κατέβασμα ταχύτητας
Launch Control - Έλεγχος βελτιστοποίησης επιτάχυνσης από στάση
Electronic Stability Control - Ρυθμιζόμενο Επίπεδο Ελέγχου Ευστάθειας (ESC Off / Normal / Sport)
Electronic Controlled Suspension - Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενες Αναρτήσεις για απόσβεση και μεταφορά βάρους
N πίνακας οργάνων με μετρήσεις G, ροπής, ιπποδύναμης, χρονομέτρησης (lap/0-... timer) κ.ά.
R-MDPS - Σύστημα διεύθυνσης με μοτέρ υποβοήθησης
Ν Variable Valve Exhaust - Μεταβλητή Βαλβίδα Εξαγωγής (έλεγχος ήχου εξάτμισης / afterburn / bang)
N Shift timing indicator - Ένδειξη ιδανικής αλλαγής ταχύτητας
N Corner Carving Differential - Ηλεκτρονικό Διαφορικό Περιορισμένης Ολίσθησης
Πίσω μπάρα θόλων (αφαιρούμενη) για ενίσχυση στρεπτικής ακαμψίας
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Χειριστήρια ταχυτήτων στο τιμόνι (Αυτόματο κιβώτιο μόνο)
Επιλογή προφίλ οδήγησης (Drive Mode Select)
ISG Σύστημα Stop & Start
Κεντρικό κλείδωμα με Τηλεχειρισμό & Συναγερμό παραβίασης
Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω
Λειτουργία auto up/down όλων των παραθύρων με σύστημα αποφυγής εμποδίου
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αυτόματη λειτουργία αποθάμβωσης
Υπολογιστής ταξιδιού
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού
Eπιλογέας ταχυτήτων με επένδυση αλουμινίου και δέρματος
Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος πίσω με δυνατότητα απενεργοποίησης
Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control)
Μεταλλικά πεντάλ
Μαύρες εσωτερικές λαβές θυρών
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυική στήριξη καθίσματος οδηγού
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος και με ρυθμιζόμενη στήριξη μηρών
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Άνεση
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Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με ποτηροθήκη (αναδιπλούμενο στο μεσαίο κάθισμα)
Διαιρούμενα πίσω καθίσματα 60/40
Πίσω καθίσματα με 3 προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας
Σημεία πρόσδεσης στον χώρο αποσκευών
Παροχή ρεύματος 12V: στην κονσόλα δαπέδου εμπρός και στον χώρο αποσκευών
Ενισχυμένο δάπεδο χώρου αποσκευών
Δίχτυ χώρου αποσκευών
Κιτ καπνιστή
Ν Performance Blue χαρακτηριστικά σε: τιμόνι, λεβιέ ταχυτήτων, καθίσματα
Υφασμάτινα καθίσματα οδηγού συνοδηγού με Ν λεπτομέρειες
Ν Light sport αγωνιστικά καθίσματα οδηγού συνοδηγού

Συστήματα πολυμέσων και πλοήγησης

6 ηχεία (4 ηχεία εμπρός & πίσω και 2 tweeters)
Ηχοσύστημα Radio με RDS, MP3 player, θύρα USB
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι
Bluetooth με audio streaming & αναγνώριση φωνής
Οθόνη TFT 4,2'' στον πίνακα οργάνων
Έγχρωμη οθόνη αφής Display Audio 8"
Έγχρωμη οθόνη αφής AVN 10,25" με φωνητική ρύθμιση κλιματισμού και θέρμανσης καθισμάτων, επιλογές SmartSense,
επιλογή ήχων φύσης
Σύστημα πλοήγησης με συνδεδεμένες υπηρεσίες (πληροφορίες διαδρομής, πλοήγηση Last Mile Navigation )
Προφίλ χρήστη, Valet mode, ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth®
Hyundai BlueLink®: Τηλεματικές υπηρεσίες (δωρεάν 5-ετής συνδρομή) (εξ αποστάσεως σύνδεση με smartphone για έλεγχο
λειτουργιών, ειδοποιήσεις, ενσωμάτωση ημερολογίου Google/iCloud κλπ)
Σύνδεση με smartphone Android μέσω εφαρμογής Android Auto (Android 5.0 και μεταγενέστερο)
Σύνδεση με iPhone μέσω Apple CarPlay (iPhone 5.0 και μεταγενέστερο)
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης

i30 N 250ps
6MT

i30 N Performance Pack
280ps 6MT

i30 N Performance Pack
280ps N-DCT
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Μαύρη γυαλιστερή πίσω αεροτομή με ενσωματωμένο τριγωνικό 3ο φως στοπ
Μαύροι γυαλιστεροί εξωτερικοί καθρέπτες
Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος
Γρίλια εμπρός μάσκας μαύρου χρώματος με χρωμιωμένο πλαίσιο και λογότυπο "N"
Δύο απολήξεις εξατμίσεων
Κόκκινο(*) διακοσμητικό σιρίτι χαμηλά στον εμπρός και πίσω προφυλακτήρα
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Πλήρη φώτα LED (ημέρας, θέσεως, διασταυρώσεως και πορείας)
Πίσω φωτιστικά σώματα LED
Αυτόματο άναμμα φώτων
Σκούρα ζώνη ηλιοπροστασίας εμπρός
Σκούρα κρύσταλλα (privacy glass)
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με φωτιζόμενο καθρέπτη
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φλας
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης
Πλαφονιέρα, φως ανάγνωσης χάρτη και θήκη γυαλιών
Δεύτερη πλαφονιέρα για πίσω επιβάτες
Ρεοστάτης φωτισμού οργάνων
Υαλοκαθαριστήρες εμπρός τύπου Aero
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Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά HN Michelin PSS διαστάσεων 225/40R18
Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά HΝ Pirelli P-Zero διαστάσεων 235/35R19
Εμπρός αεριζόμενα δισκόφρενα 17'' με κόκκινες σιαγόνες
Εμπρός αεριζόμενα δισκόφρενα 18'' με κόκκινες σιαγόνες και λογότυπο Ν
Πίσω δισκόφρενα 16'' με κόκκινες σιαγόνες
Πίσω δισκόφρενα 17'' με κόκκινες σιαγόνες
Προσωρινός εφεδρικός τροχός
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Εξωτερική Εμφάνιση

Ορατότητα

Τροχοί και φρένα

(*) Dark Silver για εξωτερικό χρώμα Engine Red

● Βασικός εξοπλισμός, ○ Προαιρετικός εξοπλισμός, - Δεν διατίθεται
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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 τριετία:
• 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 6
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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Σφραγίδα Επισήμου Εμπόρου Hyundai

Hyundai Ελλάς ΑΒΕΕ
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
+30 210 5507000 | www.hyundai.gr
Hyundai Greece
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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.

