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Krása.
V nové 
podobě.
Už na první pohled Vás ohromí nádherné 

proporce. Nový Hyundai i30 kombi spojuje 

skvělý vzhled s mimořádnou praktičností 

a prostorem přesně pro Vaše potřeby. 

K svému prospěchu můžete využívat 

také vyspělé funkce z oblasti konektivity 

a výjimečné bezpečnostní prvky, díky nimž je 

nová i30 kombi tak atraktivní nabídkou.
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Design, který Vás uchvátí.

 „Řeč těla“ zcela nového modelu i30 kombi je nezaměnitelná. Jeho 
tvary a proporce přinášejí do této třídy novou úroveň stylu a elegance 
při zachování veškeré všestrannosti karosářské verze kombi. Svažující 
se linie střechy je umocněna štíhlými stříbrnými podélnými střešními 
nosiči, čímž vzniká elegantní sportovní silueta. Celkový půvab 
završuje kaskádovitá maska chladiče společně s propracovanými 
světlomety a přitažlivými LED světly pro denní svícení.
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Jezdí stejně skvěle, 

jako vypadá.

Přeplňované zážehové motory a 7stupňová dvouspojková 
převodovka poskytují novému modelu i30 kombi pozoruhodnou 
dynamiku. Na vrcholu nabídky stojí čtyřválec T-GDI 140 s výkonem 
103 kW. K dispozici je také motor T-GDI 120 s výkonem 88 kW 
a turbodiesel CRDi ve výkonových verzích 85 a 100 kW. Společně se 
strmějším řízením, agilní ovladatelností a rozsáhlým využitím lehké 
ultravysokopevnostní oceli přispívají k podmanivým zážitkům z jízdy.

7stupňová dvouspojková převodovka
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Dokonalá konektivita.

V nové generaci i30 si budete užívat bezprostřední přístup 
k integrovaným funkcím z oblasti konektivity, navigace, informací 
a zábavy prostřednictvím „plovoucího“ 8" dotykového displeje. 
LIVE Services, Apple CarPlay™ a Android Auto™ 1) zajistí při každé 
jízdě nepřetržité spojení s okolním světem, přísun aktuálních 
informací i dokonalou zábavu. To vše v elegantním stylu a kvalitě, 
která zosobňuje moderní charakter nové i30 kombi. 

Apple CarPlay™

8" dotykový displej navigačního systému

Apple CarPlay™ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Apple Inc.
Android Auto™ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Google Inc. 
1) Funkce Apple CarPlay™ a Android Auto™ nejsou na českém trhu podporované. 

Bezdrátové nabíjení chytrých telefonů*
* Nekompatibilní chytré telefony vyžadují pro bezdrátové 
nabíjení adaptér.
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Odvětrávaná sedadla čalouněná kůží

Panoramatické střešní okno

Dvouzónová automatická klimatizace

Vaše osobní 

komfortní zóna.

Klidná sofistikovanost interiéru potvrzuje dojem kvality, 
elegance a prostoru, který je dále umocněn velkým 
panoramatickým střešním oknem. Elektrická parkovací 
brzda ovládaná tlačítkem uvolnila místo na středové 
konzoli. Prostorný interiér má dostatek užitečných 
odkládacích schránek, které jsou ideální pro rodinné 
výpravy. Sedadla vpředu nabízejí jak vyhřívání, tak 
odvětrávání, zatímco cestující na sedadlech vzadu mají 
k dispozici vlastní průduchy ventilační soustavy přivádějící 
teplý nebo studený vzduch.
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Krása s hlubokými 

kořeny.

Otevření zadního víka zpřístupní další přednosti nového modelu 
i30 kombi, které možná nejsou na první pohled patrné. Objevíte 
obrovský zavazadlový prostor o objemu 602 l, který lze sklopením 
opěradel zadních sedadel zvětšit na velkorysých 1 650 l. Díky této 
vrozené všestrannosti je i30 kombi ideálním partnerem pro Vaše 
rodinné výlety, volnočasové aktivity nebo podnikání. Ať už Vás osud 
zavede kamkoli, vždy budete vědět, že do svého cíle přijedete ve 
velkém stylu.

Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40 Zadní středová loketní opěrka a průvlak

pro přepravu lyží

Velký zavazadlový prostor Fixační posuvný systém v zavazadlovém prostoru
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Chraňte svůj nejcennější 

náklad.

Nová generace i30 kombi poskytuje všem cestujícím naprostý pocit bezpečí. 
Systém sledování únavy řidiče vyhodnocuje chování řidiče a detekuje jakýkoli 
náznak ztráty jeho pozornosti, která by ohrozila bezpečnost jízdy. Mezi další 
vyspělé bezpečnostní systémy patří autonomní nouzové brzdění, inteligentní 
adaptivní tempomat a asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích.

Asistent pro sledování pozornosti řidiče 

DAA (Driver Attention Alert) odhaluje 
přicházející únavu řidiče a upozorňuje na ni 
akustickými i vizuálními signály.

Autonomní nouzové brzdění AEB (Autonomous Emergency Braking) s funkcí detekce 
chodců používá částečný nebo maximální brzdný výkon, pokud hrozí potenciální kolize.

Inteligentní adaptivní tempomat ASCC (Advanced Smart Cruise 

Control) udržuje nastavenou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla 
a v případě potřeby automaticky snižuje nebo zvyšuje rychlost jízdy.

Sledování mrtvého úhlu BSD (Blind-Spot Detection) upozorňuje 
vizuálně i akusticky na přítomnost zezadu se blížících vozidel.
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Život není jen o racionálních 

rozhodnutích.

Život nás naštěstí dokáže i odměňovat. Proto existuje i30 kombi, která je skvělou 
volbou pro zvládání nejrůznějších požadavků rodinného života a všestranně podpoří 
Váš životní styl či obchodní aktivity. Vůz s okouzlujícím vzhledem, za jehož volant 
budete pokaždé usedat se skvělým pocitem. Nová generace i30 kombi.   



Kola

16" kola

z lehkých slitin

15" kola

z lehkých slitin

17" kola

z lehkých slitin

Výbava

Integrovaná paměť nastavení 

sedadla řidiče

Volič  jízdních režimů

Zadní parkovací kamera Zadní ventilační průduchy

Vyhřívání volantu Elektrická parkovací brzda

Vyhřívání předních sedadel Startovací tlačítko

Motory

T-GDI 140

103 kW

T-GDI 120

88 kW

CRDi 115 / CRDi 136

85 kW / 100 kW
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Černý interiér Dvoutónový černošedý interiér
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Barvy

Rozměry

Polar White

Phantom Black Stellar Blue

Platinum Silver

White Sand

Olivine Grey

Micron Grey Moon Rock

Fiery Red

2 650 mm

4 585 mm

1 
4

6
5

 m
m

1 795 mm

Pastelové barvy Metalické barvy

Engine Red



KAROSÉRIE

Typ 5dveřová, 5místná

MOTOR
1.4I MPI 
D-CVVT

1.0 T-GDI 
D-CVVT

1.4 T-GDI D-CVVT 1.6 CRDI 

Typ zážehový řadový 
DOHC, 16 V zážehový řadový DOHC, 12 V zážehový řadový DOHC, 16 V vznětový řadový DOHC, 16 V

Zdvihový objem motoru (cm3) 1 368 998 1 353 1 582
Druh paliva 95 NAT 95 NAT 95 NAT Diesel
Počet válců 4 3 4 4
Kompresní poměr 10,5:1 10,0:1 10,0:1 16,0:1 16,0:1
Maximální výkon (kW/k/ot./min.) 73,3/100/6 000 88,3/120/6 000 103/140/6 000 85/115/4 000 100/136/4 000
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.) 134/4 000 172/1 500–4 000 242/1 500–3 200 280/1 500–2 750 320/2 000–2 250 280/1 500–3 000 320/2 000–2 250

Příprava směsi vícebodové 
vstřikování vícebodové vstřikování vícebodové vstřikování  Common Rail

Objem palivové nádrže (l) 50

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ převodovky manuální manuální manuální DCT1) manuální DCT1) manuální DCT1)

Počet převodových stupňů 6 6 6 7 6 7 6 7

DYNAMIKA

Maximální rychlost (km/h) 183 190 210 205 192 192 200 200
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 12,9 11,3 9,1 9,4 11,1 11,1 10,4 10,1

SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)2) pneu 195/65 R15 pneu 195/65 R15 / 205/55 R16 pneu 205/55 R16 / 225/45 R17 pneu 195/65 R15 / 205/55 R16 pneu 205/55 R16 / 225/45 R17

Cyklus – městský 7,8–7,9 6,4–6,5 6,9–7,2 6,5–6,7 4,5–4,7 4,4 4,7–4,9 4,5–4,6
– mimoměstský 5,2 4,8–4,9 4,9–5,1 4,8–5,1 3,8–4,0 3,8–3,9 3,8–4,2 3,9–4,1

 – kombinovaný 6,2 5,4–5,5 5,7–5,9 5,4–5,7 4,1–4,3 4,0–4,1 4,1–4,4 4,1–4,3
Emise CO2 (g/km) 2) – městský cyklus 179–182 146–149 159–164 148–153 119–124 115 122–128 117–121
 – mimoměstský cyklus 119–120 110–113 113–117 109–117 100–105 99–102 99–109 101–108
 – kombinovaný cyklus 141–143 123–126 130–134 123–130 107–112 105–107 108–116 107–113

HMOTNOSTI (KG)

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) 1 285–1 439 1 320–1 475 1 337–1 492 1 369–1 525 1 415–1 570 1 445–1 601 1 415–1 570 1 445–1 601
Největší technicky přípustná hmotnost 1 800 1 840 1 850 1 880 1 920 1 940 1 920 1 940
Hmotnost brzděného přívěsu 1 200 1 200 1 410 1 410 1 500 1 500 1 500 1 500
Hmotnost nebrzděného přívěsu 600 650
Nosnost střechy 80

ROZMĚRY 

Celková délka (mm) 4 585
Celková šířka (mm) 1 795
Celková výška (mm) 1 465 (1 475 se střešními ližinami)
Rozvor (mm) 2 650
Rozchod vpředu (mm)          195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 1 573 / 1 565 / 1 559
Rozchod vzadu (mm)            195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 1 581 / 1 573 / 1 567
Poloměr otáčení (m) 5,3
Minimální světlá výška (mm) 140
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla / VDA 602 / 1 650

PODVOZEK

Přední náprava typ McPherson se stabilizátorem
Zadní náprava víceprvková
Přední / zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové              

1) Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu
2)  Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími 

netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly zjištěny podle testovací 
procedury WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC a splňují předepsaný způsob měření (nařízení EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1347). 
Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 12 let na prorezivění karoserie
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Technické údaje



HYUNDAI Motor Czech s.r.o.

Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

Skladové číslo: H07ND186-02

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility 
mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince 
a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými 
změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů 
na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází 
k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na 
naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový 
slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, 
která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

●  Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení 
dováženému do ČR.

●  Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie a čalounění 
interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.

●  Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
●  Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

Razítko prodejce




