
Hyundai 
i30 Fastback



Expresiv și versatil.
 

i30 Fastback impresionează prin exteriorul care inspiră dinamism 
și sportivitate. Pentru un aspect distinctiv, înălțimea grilei frontale 
a fost redusă. La designul armonios contribuie și luminile de zi cu 
LED, poziționate sub farurile cu LED, precum și jantele din aliaj de 
17” și 18”. Pentru o experiență agilă, șasiul a fost coborât cu 5 mm 
față de varianta în cinci uși, iar rigiditatea suspensiei a crescut cu 
15%. Silueta remarcabilă este evidențiată de spoilerul spate cu 
formă arcuită. Mai mult, detaliile expresive, precum lămpile spate și 
bara de protecție, conferă modelului un aer sofisticat și elegant.



Mereu conectat.
i30 Fastback dispune de echipamente inteligente de conectivitate, printre care încărcător wireless pentru telefoanele smartphone și un ecran 
tactil de 8” asociat sistemului de navigație, care integrează funcții avansate de conectivitate precum Apple CarPlay™ și Android Auto™.

Încărcătorul wireless cu interfață standard Qi, situat în consola centrală, permite încărcarea cu ușurință 
a telefoanelor de tip smartphone compatibile, fără a fi necesară utilizarea cablurilor. Ecranul tactil de 8” 
integrează funcții media și de conectivitate, precum și hărți 3D. 

Apple CarPlay™ este marcă înregistrată a Apple Inc. Android Auto™ 
este marcă înregistrată a Google Inc.

Hyundai SmartSense.
Prin intermediul Hyundai SmartSense, clienții au la dispoziție un pachet de sisteme avansate de asistență.  
i30 Fastback oferă tehnologii noi în materie de siguranță activă, printre care sistem de asistență la menținerea benzii de rulare (LKA), 
pilot automat cu Stop & Go (SCC), dar și sistem autonom de frânare.

Sistem de monitorizare a unghiului mort (BCW) cu asistență la 
schimbarea benzii de rulare

Sistem de asistență la coliziune frontală (FCA) cu detectare pietoni 

Faruri cu LED Frână de mână electricăTransmisie automată în 7 trepte cu 
dublu ambreiaj (7DCT)

Scaune față ventilate și încălzite

Design și performanță.



Jante din aliaj
de 17” 

Jante din aliaj
de 18”

Alb Polar Solid (PYW) Argintiu Platinum Perlat (U3S) Gri Micron Metalic (Z3G)

Gri Moon Rock Metalic (XN3)Negru Phantom Perlat (PAE)Gri Olivine Metalic (X5R)

Gri Shadow Solid (TKG) Alb Sand Metalic (Y3Y)

Albastru Stelar Metalic (RWB)Albastru Champion Metalic 
(U2U)

Roșu Engine Solid (JHR) Roșu Fiery Metalic (PR2)

Tapițerie:

Jante:

Culori caroserie:

Mostrele de culoare prezentate pot fi ușor diferite față de cele reale, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete cu privire la disponibilitate, vă rugăm să 
contactați distribuitorii Hyundai Auto România.

Material textil/ Piele neagră Material textil/ Piele neagră/ gri



Motor Benzină

Tip 1,4 l, 140 CP 1,4 l, 140 CP

Transmisie 6 MT 7 DCT

Tip transmisie manuală automată cu dublu ambreiaj

Capacitate cilindrică (cmc) 1.353 1.353

Putere maximă (Nm/ rpm) 140/ 6.000 140/ 6.000

Cuplu maxim (Nm) 242/ 1.500 - 3.200 242/ 1.500 - 3.200

Trepte viteză 6 7

Performanțe

Viteză maximă (km/ h) 208 205

Accelerație 0 - 100 km/ h (s) 9,2 9,5

Consum carburant, emisii CO2

Consum oficial* NEDC (l/ 100 km)/ CO2 (g/ km)

- urban 6,9 - 7,2/ 159 - 164 6,5 - 6,7/ 148 - 153

- extraurban 4,9 - 5,1/ 113 - 117 4,8 - 5,1/ 109 - 117

- mixt 5,7 - 5,9/ 130 - 134 5,4 - 5,7/ 123 - 130

Consum oficial* WLTP (l/ 100 km)/ CO2 (g/ km)

6,0 - 6,8/ 137 - 155 6,0 - 6,3/ 136 - 144

Anvelope

Dimensiune 225/45 R 17, 225/40 R 18

Greutate și capacitate

Greutate (kg) 1.330 1.362

Capacitate portbagaj (l) 450 450

Specificații:

Dimensiuni:

Informațiile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Este posibil ca unele echipamente 
ilustrate sau prezentate să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi achiziționate contra cost. Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice și echipările fără un 
anunț prealabil. Garanția de 5 ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul autorizat Hyundai către clientul final, conform termenelor și 
condițiilor prezentate în pașaportul de service. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare.

Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
Tel.: +40-21-269.25.23 / +40-21-269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

*Eficiența consumului este influențată în primul rând de comportamentul la volan, de starea autovehiculului, de folosirea echipamentelor din dotarea mașinii, dar și de alți factori externi (trafic 
intens, condiții meteo, calitate carburant etc.).
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