Nový i30

Fastback
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Zrodený v Namyangu,
zocelený Nürburgringom.
Nový i30 Fastback N je sofistikovaným súrodencom
extrémne úspešného päťdverového i30 N – a vzrušujúcim
rozšírením línie vysokovýkonných modelov Hyundai N.
Písmeno N znamená Namyang, sídlo nášho globálneho
výskumno-vývojového centra. Narodený v Namyangu
a zocelený Nürburgringom – logo N symbolizuje aj
šikanu na pretekárskej trati. Nový i30 Fastback N je
konštruovaný pre vzrušujúce jazdné výkony s úrovňou
elegancie, ktorá napĺňa váš zmysel pre dobré veci
v živote.
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Elegantný adrenalín.
So svojou splývajúcou siluetou a pôvabne sa zvažujúcou líniou strechy je i30
Fastback N elegantným krásavcom, starostlivo skonštruovaným pre maximálny
pôžitok z jazdy. Prináša harmóniu jazdnej dynamiky pre pretekový okruh
s nespútaným výkonom a pritom umožňuje komfortnú jazdu v bežnej premávke.
Hyundai i30 Fastback N je pravý športový automobil na každý deň. Sebavedomé
5-dverové kupé s perfektnými proporciami poskytuje svoju adrenalínovú dávku
s nefalšovanou eleganciou.
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Modelovaný, aby vynikal.
Vzadu vycibrená karoséria typu fastback efektne prechádza do veľkoryso modelovaného zadného spojlera s lesklým čiernym akcentom. Zadné stĺpiky karosérie a zadné okno sú inšpirované
kvapkou vody a majú mäkký, elegantný tvar, ktorý zvýrazňuje klinovitú bočnú líniu karosérie. Modelovaný zadný nárazník obsahuje reflexné lemovanie difúzora nad dvoma chrómovanými
koncovkami výfuku, ktoré dodáva zadnej časti karosérie športový, atletický vzhľad.

Nápadné trojuholníkové koncové LED hmlové svetlomety
sú charakteristickým dizajnovým prvkom línie vysokovýkonných
modelov Hyundai N.

Zadný spojler a zadné skupinové LED svetlá perfektne harmonizujú s modelovanou bočnou charakterovou líniou,
zvýrazňujúc energický vzhľad zadnej časti.
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Zviditeľnená výkonnosť.
Všetky hlavy sa otočia – a to nielen kvôli jeho zvuku. Športové dizajnové prvky i30 Fastback N a znížená karoséria
signalizujú výkonnostné ambície. Vpredu agresívny nárazník s veľkými otvormi na vstup vzduchu a jedinečná
kaskádovitá maska chladiča s logom N vyjadrujú posolstvo sily. Dopĺňajú ho exkluzívne zliatinové disky kolies
veľkosti 18 alebo 19 palcov a červené strmene vysokovýkonných bŕzd s logom N.
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i30 Fastback N má reflektory a denné LED svetlá pre výbornú viditeľnosť a nápadný vzhľad.
Agresívne veľké otvory na vstup vzduchu zlepšujú chladenie bŕzd a celkovú aerodynamiku.
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Pris
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pôsobený vášmu charakteru.
Hyundai i30 Fastback N je konštruovaný tak, aby vynikal už na
pohľad – a poskytoval rýdze vzrušenie. Jazdí tak dobre, ako
vyzerá. Jeho sofistikovaná moderná silueta so splývajúcou líniou
strechy okamžite zaujme. A jeho výkon vám umožní odviazať sa
na ceste – ak popustíte uzdu svojmu temperamentu.
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Radosť z výkonu.
Za svoju vynikajúcu jazdnú dynamiku i30 Fastback N vďačí temperamentnému benzínovému
štvorvalcu 2,0 litra s priamym vstrekovaním paliva a prepĺňaným turbokompresorom, ktorý
dosahuje výkon 202 kW (275 k). Motor je vybavený funkciou overboost, ktorá krátkodobo
zvýši krútiaci moment motora na 378 Nm. Ten sa v i30 Fastback N prenáša na predné kolesá
prostredníctvom zosilnenej spojky a 6-stupňovej manuálnej prevodovky. Krátke dráhy radiacej
páky umožňujú rýchle radenie rovnako na pretekárskom okruhu ako pri každodennej jazde.

Motor 2,0 T-GDi má štandardne výkon 184 kW (250 k) alebo 202 kW (275 k) s kompletom Performance Package.
Obidve verzie dosahujú maximálny krútiaci moment 353 Nm.
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Rýdza dynamika.
i30 Fastback N dychtí po zákrutách rovnako ako vy – vďaka pôsobivej škále vysokovýkonných komponentov, ktoré
umožňujú zvlášť rýchly prejazd. Ako je športovo presné hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom alebo
elektronicky ovládaným samosvorným diferenciálom N Corner Carving Differential, ktorý umožňuje optimálnu
trakciu a tým vysokú rýchlosť aj v ostrých zákrutách.

Vysokovýkonné pneumatiky Pirelli P-Zero vo veľkosti 19 palcov s iniciálkami „HN” boli špeciálne vyvinuté
pre charakteristiku podvozku modelov Hyundai N.
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Vybavený, aby exceloval.
i30 Fastback N je vybavený množstvom prvkov umožňujúcich plnohodnotnú jazdu po
pretekárskom okruhu. Je testovaný v extrémnych teplotách a v extrémnych lokalitách,
takže si nevyžaduje nijakú úpravu. Pri jazde na okruhu zvyšujú pôžitok rozličné technológie.
Rozjazdová automatika Launch Control reguláciou krútiaceho momentu pomáha pri rozjazde
z miesta s maximálnou akceleráciou. Funkcia Rev Matching automaticky zvýši otáčky pri
preraďovaní smerom nadol pre mäkšie a rýchlejšie radenie. A funkcia Overboost krátkodobo
zlepšuje zrýchlenie – čo je perfektné na predbehnutie konkurenta.

Združený prístroj N je vytvorený pre aktívnych vodičov. Môžete jedným pohľadom skontrolovať teplotu motorového
oleja, krútiaci moment a prepĺňací tlak. Obsahuje aj indikátor optimálneho radenia pre jazdu po okruhu. Červená zóna
otáčkomera z LED sa mení podľa teploty motora.
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Športový kokpit.
Kokpit i30 Fastback N je rovnako podriadený ovládateľnosti ako komfortu. Celá ergonómia je orientovaná na vodiča – všetko máte na očiach a na dosah prstov. A funkcia High Performance
Driving Data vám umožňuje zobraziť dáta z jazdy po okruhu na optimálne umiestnenom, odsadenom dotykovom displeji. Tieto dáta zahŕňajú výkon, krútiaci moment, prepĺňací tlak, odstredivé
sily, ako aj časy kôl a akceleráciu.

Športový a prehľadný interiér je vytvorený skutočnými milovníkmi automobilov tak, aby vodiča obklopoval a vzrušoval.
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N Grin Control System.
Zažite viac úsmevov na kilometer – stlačením gombíka si na ovládacom systéme N Grin Control System môžete zvoliť z piatich rozličných jazdných režimov podľa momentálnej nálady.
Jednotlivé režimy menia charakteristiku vozidla nastavením parametrov motora, tlmičov pruženia, elektronického stabilizačného systému ESC, diferenciálu, zvuku motora, posilňovača
riadenia a prispôsobenia otáčok.

Športový volant N umožňuje nastavovať charakteristiku vozidla
stlačením gombíka. Môžete si zvoliť jazdný režim alebo aktivovať
prispôsobenie otáčok. Pre maximálnu výkonnosť stačí stlačiť
tlačidlo N.

Idete do práce alebo jazdíte po svojej obľúbenej kľukatej ceste? Podľa nálady a cestných podmienok si môžete zvoliť z piatich jazdných režimov:
Eco, Normal, Sport, N a N Custom.

19

20

Prispôsobte si svoje úsmevy.
V režime N Custom si môžete vytvoriť vlastné nastavenie modifikáciou charakteristiky každého vysokovýkonného
komponentu motora a podvozku. Môžete si naprogramovať reakciu motora, prispôsobenie otáčok, diferenciálu, zvuk
výfuku, ako aj charakteristiku tlmičov pruženia, posilňovača riadenia a elektronického stabilizačného systému.
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Vzrušujúca ovládateľnosť.
V i30 Fastback N máte na dosah prstov všetko, čo potrebujete na nastavenie výkonu
a úrovne komfortu. Od zvuku výfuku po tvrdosť podvozka – všetko si môžete nastaviť
stlačením gombíka.
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Šport sa stretáva s komfortom.
Vitajte na úplne novej úrovni športovosti. Usaďte sa v kokpite i30 Fastback N a okamžite pocítite jeho
korene z automobilového športu. Špeciálne športové sedadlá N vás dokonale podoprú a poskytnú vám
vysoké pohodlie vďaka elektricky ovládanej bedrovej opierke a nastaviteľnej opore stehien. Sedadlá s logom
N a červeným kontrastným prešívaním môžu byť potiahnuté kombináciou kože a alcantary alebo látkou.
Športový charakter interiéru umocňujú materiály vysokej kvality a tmavé metalické obklady.

Pre angažovaných vodičov, ktorí radi ovládajú presné radenie, je perfektná guľová hlavica radiacej páky s červeným pásom a logom N.
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Zostaňte v spojení.
i30 Fastback N vám poskytuje dokonalú konektivitu a inovatívne technológie uľahčujúce život. Ako dotykový
displej s uhlopriečkou 20,3 cm (8"), Apple CarPlay™ a Android Auto™. Navigačný systém zahŕňa služby Live
Services a v stredovej konzole je umiestnená odkladacia priehradka na bezkontaktné nabíjanie smartfónu.
Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná známka Apple Inc. Android Auto™ je registrovaná ochranná známka Google Inc.

Bezdrôtové nabíjanie
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Dotykový displej s uhlopriečkou 20,3 cm (8")
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S Hyundai SmartSense, naším prelomovým komplexom vyspelých asistenčných systémov, i30 N Fastback prichádza s najmodernejšími bezpečnostnými technológiami – pre vašu bezpečnosť
a bezstarostnosť.
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Systém autonómneho núdzového brzdenia (FCA). Systém FCA využíva prednú kameru
a radarový senzor a funguje v troch fázach. Keď zaregistruje riziko potenciálnej kolízie, upozorní
vodiča vizuálne a akusticky. V druhej fáze pri brzdení reguluje brzdnú silu podľa stupňa rizika
kolízie a v tretej fáze vytvorí maximálnu brzdnú silu na zabránenie kolízii alebo zníženie jej
následkov.

Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA). Pri rýchlostiach nad
60 km/h systém upozorní vodiča na nebezpečný pohyb. Ak má vozidlo tendenciu samovoľne
vybočiť z jazdného pruhu, najprv upozorní vodiča a potom automatickou korekciou riadením ho
vráti späť do bezpečnej pozície.

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (HBA). High Beam Assist v noci deteguje protiidúce
vozidlá, ako aj vozidlá idúce vpredu v tom istom jazdnom pruhu a automaticky prepína
z diaľkových na stretávacie svetlá, keď je to potrebné.

Systém na sledovanie únavy vodiča (DAW) . Tento štandardný prvok vybavenia kontinuálne
monitoruje a analyzuje spôsob ovládania vozidla. Keď zistí odchýlku spôsobenú únavou vodiča,
DAW ho akusticky a vizuálne vyskakujúcou správou upozorní, aby si urobil prestávku na
odpočinok.
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Upravte si svoj i30 Fastback N.

18" disk z ľahkej zliatiny

i30 Fastback N (184 kW/250 k)
Látkové poťahy (štandardne).

19" disk z ľahkej zliatiny
Kombinácia koža-alcantara (na želanie).

i30 Fastback N Performance Package (202 kW/275 k)
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Výnimočné detaily.

Elektricky sklopné spätné zrkadlá, čierne lesklé

Panoramatické strešné okno

Manuálne nastaviteľná opora stehien

Elektricky ovládané sedadlá

Smart key & tlačidlo na štartovanie motora

Pamäť nastavenia sedadiel

Dekoračné lišty na prahoch dverí Fastback N

Stredová lakťová opierka s červeným prešívaním

Vyhrievané predné sedadlá

Vyhrievaný volant

Apple CarPlay™ a Android Auto™

Cúvacia kamera

Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná známka Apple Inc.
Android Auto™ je registrovaná ochranná známka Google Inc.
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Farby karosérie
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Polar White (štandardná)

Micron Grey (metalizovaná)

Shadow Grey (špeciálna)

Phantom Black (perleťová)

Performance Blue (špeciálna)

Engine Red (štandardná)

Technické údaje a rozmery

Motor a prevodovka

Objem (cm3)

1 998

1 998

Počet valcov

4

4

Vŕtanie x zdvih (mm)

86,0 x 86,0

86,0 x 86,0

Kompresný pomer

9,5:1

9,5:1

Max. výkon (kW(k)/min-1)

184 (250)/6000

202 (275)/6000

Max. krút. moment (Nm)

353 (overboost 378)

353 (overboost 378)

Ventilový rozvod

DOHC 16V

DOHC 16V

Typ prevodovky

manuálna

manuálna

Počet stupňov

6

6

Max. rýchlosť (km/h)

250

250

0 – 100 km/h (s)

6,4

6,1

Pohot. hmotnosť (min.) (kg)

1 419

1 441

Pohot. hmotnosť (max.) (kg)

1 498

1 520

Batožinový priestor (min) (l)*

450

450

Rozmer

225/40 R 18

235/35 R 19

1419 mm

i30 Fastback N
Performance
(202 kW/275 k)

i30 Fastback N
(184 kW/250 k)

VERZIA

1 556 mm
1 795 mm

1 564 mm
1 795 mm

Jazdné výkony

Hmotnosti a objemy

Pneumatiky

Spotreba paliva
a emisie
(WLTP)

Nízky cyklus

l / 100km

12,1

12,2

Stredný cyklus

l / 100km

7,9

8,1

Vysoký cyklus

l / 100km

6,9

7,0

Veľmi vysoký cyklus

l / 100km

7,8

8,0

Kombinovaný cyklus

l / 100km

8,1

8,3

CO2 kombinovaný cyklus

(g/km)

185

188

2 650 mm
4 455 mm

Zobrazené rozmery sa vzťahujú na i30 Fastback N Performance s 19" kolesami.

* Bez zadnej priečnej výstuhy
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N
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Najlepšie z oboch svetov.
Úhľadný a sofistikovaný i30 Fastback N je jedinečným
posolstvom štýlu a výkonu. Je rovnako doma na
pretekárskom okruhu ako na kľukatých vidieckych
cestách. Toto vysoko výkonné päťdverové kupé
poskytuje fascinujúcu úroveň výkonnosti, precíznosti
a agility. Doprajte si zážitok z jazdy, ktorý prekonáva
aj najvyššie očakávania.
Viac sa dozviete na hyundai.sk.
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Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa
vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok
stanovených v záručnej knižke.
Hyundai Motor Czech, s. r. o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
skladové číslo: 045049X

Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od
skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu
pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok
a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo
zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím
predajcom Hyundai o detailoch.

