
התמונות להמחשה בלבד 

i30
The New



 אתם 
 בדרך 

הנכונה
עם הפנים קדימה.

 עם ההחלטות הנכונות, 
 עם המחשבות על העתיד 

ועם הכלים להגשמת הדרך.
ה-i30 תלווה אתכם.
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 הבחירה הנכונה
i30-ה

מהחזית דרך העיצוב המוקפד ועד הפנסים האחורים האלגנטים, 
בכל פרט ב-i30 יש שלמות ויופי. תיהנו בכל רגע עם חווית הנהיגה 

 .i30-העוצמתית של ה

תאורת יום )DRL( מסוג LED ופנסי ערפל*

שבכה קדמית בציפוי כרום וצבע שחור
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)AHSS( 7 כריות אוויר / שילדה העשויה מסגסוגת מתקדמת
53% מחומרי שילדת הרכב עשוים מסגסוגת מתקדמת המבטיחה רכב בעל 

עמידות גבוהה יותר ובטיחות מירבית. 7 כריות אויר הכוללות את מושב הנהג, 
 הנוסע לצידו, ברכי הנהג, וכריות וילון צידיות מגינות על הנוסעים מפגיעה

במקרה של התנגשות.

מצלמת רוורס
המסך מציג קוי הנחיה לחניה בהתאם למצב ההגה במטרה 

לסייע לנהג בחניה.

)ACC( בקרת שיוט אדפטיבית
 המגיבה בהתאם לתנאי הכביש, מאטה בעת הצורך לפי

 מהירות הרכב מלפנים ומאיצה בחזרה למהירות שהוגדרה
כאשר הנתיב התפנה.

בקרת סטייה מנתיב
הכוללת חיווי בלוח השעונים והתראה קולית.

חיישני חניה אחוריים
מסייעים לנהג בשעת חניה באמצעות התראה כאשר הרכב 

מתקרב למכשול או רכב אחר.

)BSD( ”מערכת זיהוי רכב ב”שטח מת
 חיישנים המתריעים על רכב ב”שטח מת” ומסייעים בעקיפה

ומעבר נתיב באופן בטיחותי יותר.

 הביצועים 
הנכונים

מבנה השילדה המתוחכם משדר יציבות ובטיחות. ביצועי כוח דינמיים 
ויכולת תגובה מהירה הניכרת גם בעת נהיגה במהירות רגילה, מציעים 

לכם הנאה גם בנהיגה יומיומית. הנוחות המירבית ורמת הבטיחות 
הגבוהה מזכירים לכם שנהיגה יכולה להיות בטוחה ומהנה בו זמנית. 

Kappa 1.4 T-GDI מנוע בנזין

140 כ"ס / 6,000 סל”ד
24.7 קג"מ / 1,500 סל”ד

)AEB( מערכת לבלימה אוטונומית במצבי חירום
 שילוב של מצלמה ורדאר לזיהוי כלי רכב והולכי רגל, 

ועצירה אקטיבית של הרכב במצב חירום.

/ מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין    89 / התמונות להמחשה בלבד 



הטכנולוגיה הנכונה
מאחורי לוח המחוונים הצבעוני והמעוצב משתקפת הדרך שבחרתם 

לנהוג בה. פנים הרכב מעוצב, צבעוני, משקף את הטעם שלכם 
ומאפשר לכם שליטה על כל פרמטר ברכב.

מערכת Connected Car*, מערכת מולטימדיה עם ממשק-מגע לוח שעונים הכולל מסך מידע 4.2” צבעוני
הכוללת אפליקציות WAZE, פנגו ומוזיקה אינטרנטית מהעולם.

Auto Hold בלם יד חשמלי ומערכת Drive Mode בורר מצבי נהיגה

/*סים ללא עלות לתקופה מוגבלת. זהות האפליקציות במערכת עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לאילוצי כלמוביל ולפי שיקול דעתה    1011 / התמונות להמחשה בלבד 



המידות הנכונות
יש לכם את השקט הנפשי שלכם כשאתם לוקחים את ה-i30 לנסיעה ארוכה 

בידיעה שהרכב מציע לכם מרחב אחסון ומודולריות מירבית. המושבים האחוריים 
מתקפלים 60:40 ומאפשרים לכם תמרון בין כבודה לנוסעים.

גג שמש פנורמי נפתח*

מאפשר לכם ליהנות מהעולם שמסביב ביום 
ובלילה ומדגיש את עיצוב הפנים היוקרתי.

מערכת בקרת אקלים מפוצלת 

 מאפשרת לווסת את מיזוג האוויר באופן 
מותאם אישית.

מושב נהג חשמלי*

בעל 10 מצבי כוונון המאפשרים לנהג להתאים 
את המושב בהתאם למבנה גופו וליציבה 

הנוחה לו.

*qi טעינה אלחוטית לנייד בתקן

 למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן 
qi טעינה
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AUX-ו USB כניסות

תאורת פנים LEDכפתור התנעה וכיבוי מנוע*פתחי מיזוג למושב האחורי

חלונות בטיחות )לכל הדלתות(

פנסי איתות LED במראות צדמערכת הפשרת אדים אוטומטית

LED פנס בלימה עילי

מצלמת נסיעה לאחור מקורית

חיישני חנייה אחוריים RPAS מקוריים מראות חשמליות מתקפלותשבכה קדמית בעיצוב מרשים

 i30הפרטים הנכונים

/*בחלק מהדגמים    1415 / התמונות להמחשה בלבד 



המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו 
הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים בפרוספקט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, 
הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרופסקט כדי לחייב את היצרן  
ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, לשנות ולשפר, 

ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות להמחשה בלבד. קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח
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לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. לסוכנות הקרובה אליכם חייגו: 5606*
www.hyundaimotors.co.il או היכנסו לאתר האינטרנט

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009
EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי
דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Luxury ,Premium - i3054בינעירוני6.4עירוני

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

253-083 ,253-082Luxury ,Premium - i307

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

  זיהוי הולכי רגל7  כריות אוויר
  זיהוי רכב דו גלגלי  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  זיהוי כלי רכב ב«שטח מת«  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  מצלמת רוורס  בלימה אוטומטית בעת חירום

  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי תנועה  בקרת שיוט אדפטיבית

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

בהתאם לעדכון מס’ 3 להוראות נוהל 03/13 מערכות בטיחות בכלי רכב בתוקף מיום 1.1.18

מקרא:


