Сосема новиот

Hyundai i30

Движи се
понатаму.
Кон Новиот автомобил за секого.
Реткост е новиот автомобил да изгледа толку добро,
за целосно да одговара на денешницата. Сосема
новиот Hyndai i30 Ви го овозможува ова со стил.
Прилега на секому - на самците, на семејствата,
на младите и на оние што се чувствуваат „млади
во срцето”. Безвременскиот дизајн, подобрените
карактеристики на поврзување и целосно
комплетираниот пакет на безбедносни технологии
на Hyundai, само ја надополнуваат неговата
привлечност. Затоа, Hyundai станува Новиот
Автомобил за секого.
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Движи се со безвременски стил.
Самоуверениот концепт на дизајнот на сосема новиот Hyundai i30
се огледува во секој детаљ. Прецизно обликуваната површина,
покомпактната силуета и впечатливите детали во дизајнот,
воспоставуваат една нишка на чиста и едноставна софистицираност.
Новата каскадна решетка е инспирирана од течењето на
растопениот челик, создавајќи моќна слика на јачина и движење, во
исто време. Новите впечатливи, целосно LED, предни светла и LED
дневните светла, што веднаш Ви паѓаат в очи, го надополнуваат
неговиот шарм.
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Движи се со возбудливо возење.
Новите турбобензински мотори ги освежуваат перформансите на
сосема новиот Hyundai i30. Најзначаен е новиот 1.4 T-GDI, со 140 КС при
само 1500 вртежи во минута. Исто така, тука е и новиот 1.0 T-GDI со 120
КС и 1.6 турбодизел, достапен со три различни излезни моќности: 95
КС, 110 КС или 136 КС. Седумбрзинската трансмисија со двојно квачило,
попрецизниот управувач и поконтролирано управување, целосно го
комплетира возбудливото возачко искуство.

Потрошувачката на гориво на сосема новиот Hyundai i30 изнесува: комбинирано 5.6-3.4 л/100км, емисија на CO2 130-89 гр/км.
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Движи се и биди поврзан.
Во сосема новиот Hyundai i30 ќе уживате со целосниот
пристап на вградена поврзаност со системот за
навигација и информативно-забавниот систем, преку
подвижен 8“ екран на допир. LIVE Services, Apple Car
Play™ и Android Auto™ функционалноста, ќе Ви овозможи
да бидете во контакт, да бидете информирани и да
се забавувате во текот на целото патување. Ова е
претставено преку еден елегантен стил и квалитет
што го отсликува безвремениот карактер на сосема
новиот i30.
Apple Car Play™ e регистриран бренд на Apple Inc. Android Auto ™ е регистриран бренд на Google Inc.

Apple CarPlay™

8” подвижен екран на допир
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Безжично напојување за паметен телефон*
*На некомпатибилните паметни телефони им треба
безжичен адаптер за напојување.
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Движи се со
релаксирачка удобност.
Смирената софистицираност на кабината го засилува
чувството на елеганција, квалитет и простор. Всушност, сосема
новиот i30 е меѓу најпространите во оваа класа. Пространиот
панорамски сончев кров го надополнува неговиот изглед, а
електричната паркинг сопирачка што се контролира преку
копче, ослободува повеќе простор меѓу предните седишта
коишто пак, имаат и систем за вентилација и за греење.

Предни седишта со грејач

Двозонски климатски систем
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Движење со смирувачка сигурност.
Само неколку автомобили понудиле толкава смиреност на своите патници. Сосема новиот Hyundai
i30 е првиот Hyundai што е опремен со Систем за привлекување на внимание на возачот (Driver
Attention Alert (DAA)). Овој систем го детектира секој момент ако возачот го загуби вниманието
потребно за безбедно возење. Меѓу другите напредни безбедносни технологии се Автономната
сопирачка за итни случаи (Autonomous Emergency Braking (AEB) и напредната интелегентна контрола
на возење (Advanced Smart Cruise Control (ASCC)).

Детектирање на мртва точка (Blind-Spot
Detection (BSD) предупредува на присуство на возила што се наоѓаат во мртва
точка преку звучни и визуелни сигнали.

Системот за привлекување на внимание на возачот (Driver Attention Alert (DAA)
го детектира моментот кога возачот е изморен и го предупредува и со звучен и
со визуелен сигнал.
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Напредната интелигентна круз контрола
(Advanced Smart Cruise Control (ASCC) овозможува одржување на растојанието со возилата
што се напред, автоматски намалувајќи ја или
зголемувајќи ја брзината, според потребата.

Автономната сопирачка за итни случаи (Autonomous Emergency Braking (AEB)
заедно со Функцијата за предупредување за пешаци, автоматски овозможува
делумно или целосно сопирање доколку се детектира потенцијален судар.
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Движење со
интелигентна ефикасност.
Намалувањето на тежината ги подобри и
перформансите и потрошувачката на гориво. Така,
Hyundai ја создаде структурата на сосема Новиот
Hyundai i30, користејќи челик со голема цврстина, за да
се намали тежината. Новите турбонапојувачки мотори
се генијално конструирани, не само за подобрено
реагирање на гасот и при помал број на вртежи туку и
заради неговата помала тежина. Новиот 1.4 T-GDI тежи
14 килограми помалку од неговите претходници.

Повеќе сила, а помала тежина. 53% од носечката структура е составена од челик со голема
цврстина. Споредено со неговите претходници, сосема новиот Hyundai i30 заштедува 28 кг
од тежината на каросеријата.
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Време е за движење
понатаму.
Времето лета. Ништо не стои во место. А за
Вас, правилата од вчера веќе не важат. Ова
се идеите што го инспирираа создавањето на
сосема новиот i30. Тоа е возилото што многу природно ќе се вклопи во Вашиот стил на
живеење, бидејќи го содржи токму она што
лично Вам Ви треба. Движете се кон новото
возило за секого-сосема новиот i30.
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Тркала

15” раткапни
(металик сива) со дизајн со 5
двојни краци

16“ Алуминиумски фелни
(металик сива) со дизајн со 5
двојни краци

Мотор

Преглед на поважна опрема

Бои

Панорамски сончев кров

Избор на начин на возење

Црна

Камера за возење наназад

Седумбрзинска трансмисија со
двојно квачило

Во два тона црна/сива

Во два тона црна/сина

1.0l T-GDI со 120КС

1.4l T-GDI со 140КС

Управувач со функција за загревање

Polar White (Solid)

Platinum Silver(Metallic)

Micron Gray (Pearl)

Moon Rock (Metallic)

Phantom Black (Pearl)

White Sand (Metallic)

Intense Copper (Metallic)

Demitasse Brown (Metallic)

Stargazing Blue (Metallic)

Ara Blue (Metallic)

Engine Red (Solid)

Fiery Red (Pearl)

Електрична сопирачка за паркирање

17“ алуминиумски фелни
(металик сива) со дизајн со 5
двојни краци

1.6l CRDI со 95/110/136КС

Предни седишта со вентилација

Палење/гасење на моторот

1455 mm

Димензии

2650 mm
4340 mm
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1795 mm
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ГАРАНЦИЈА
ДО 10 0 . 0 0 0
КИЛОМЕТРИ
ГОДИНИ

HYUNDAI ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
ул. Скупи 37, 1000 Скопје, Македонија
Продажба: 02/30 95 535; 30 95 536;
Сервис: 02/30 95 533; 30 95 534;
Резервни делови: 02/30 95 528;
www.hyundai.com.mk

Сите информации содржани во оваа брошура се привремени и подлежат на промени без
претходно предупредување и се наменети како првични информации. Можните варијации на
претставените бои на возилата се како резултат на ограничувањата при печатењето. Прикажаните производи соодветствуваат со понудата и опремата за европскиот пазар. Возилата што се
прикажани во оваа брошура може да содржат дополнителна опрема што е по дополнителна
цена и не сите модели на возила се вклучени во оваа брошура. Hyundai Motor Europe го задржува правото да прави измени, што се однесуваат на техничките спецификации и содржината на
опремата, без претходно предупредување. Ве молиме, за повеќе детали, обратете се кај Вашиот
Hyundai застапник.

