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I  אתם
בדרך  

הנכונה 
עם הפנים קדימה. 

עם ההחלטות הנכונות, 
עם המחשבות על העתיד 

ועם הכלים להגשמת הדרך. 
 תלווה אתכם. i30ה-
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ה הבחירה הנכונ
 i30ה-

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

 .i30העוצמתית של ה-

שבכה קדמית בציפוי כרום וצבע שחור 

 ופנסי ערפל* LED( מסוג DRLתאורת יום )

 7*בחלק מהדגמים /התמונות להמחשה בלבד  /6



   

 

 

  
  

  
 

 
 

 

 

        

בקרת סטייה מנתיב (ACC)בקרת שיוט אדפטיבית   (AEB)מערכת לבלימה אוטונומית במצבי חירום 

יהמגיבה בהתאם לתנאי הכביש, מאטה בעת הצורך לפ הכוללת חיווי בלוח השעונים והתראה קולית. שילוב של מצלמה ורדאר לזיהוי כלי רכב והולכי רגל, 

מהירות הרכב מלפנים ומאיצה בחזרה למהירות שהוגדרה ועצירה אקטיבית של הרכב במצב חירום. 

כאשר הנתיב התפנה.

מנוע בנזין  Kappa 1.4 T-GDIהביצועים 

הנכונים 
i30 קג"מ 24.7 כ"ס140מי אניודי תמבו עוצטור 1.4מנוע ת בדהחדשה מצוי 

(BSD)מערכת זיהוי רכב ב”שטח מת”  חיישני חניה אחוריים כריות אוויר 7
חיישנים המתריעים על רכב ב”שטח מת” ומסייעים בעקיפה  (AHSS)שילדה העשויה מסגסוגת מתקדמת  בשולגע, מכל רמין בח זי דופן וכאם יוצצועייספק במ

ומעבר נתיב באופן בטיחותי יותר. מחומרי שילדת הרכב עשוים מסגסוגת מתקדמת המבטיחה 53%
מסייעים לנהג בשעת חניה באמצעות התראה כאשר הרכב 

מתקרב למכשול או רכב אחר.  סל"ד 1,500 סל"ד 6,000ת מתוחכישה ומחד DCT-7ם ילוכת היביעם ת
 כריות אויר 7רכב בעל עמידות גבוהה יותר ובטיחות מירבית. 

הכוללות את מושב הנהג, הנוסע לצידו, ברכי הנהג, וכריות וילון 
צידיות מגינות על הנוסעים מפגיעה במקרה של התנגשות. 

 9ערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין מ /התמונות להמחשה בלבד  /8
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הטכנולוגיה הנכונה 
ת מערכת מולטימדיה מקורית עם אפשרות חיבור למערכ

Android Auto ,Apple Carplay.*  ,לוח מחוונים צבעוני ומעוצב
משקף את הטעם שלכם ומאפשר לכם שליטה על כל פרמטר ברכב. 

” צבעוני 4.2לוח שעונים הכולל מסך מידע 

Auto Holdבלם יד חשמלי ומערכת  Drive Modeבורר מצבי נהיגה  

* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות  

 11התמונות להמחשה בלבד  /10



 
 

 

      
 

      

המידות הנכונות 
 לנסיעה ארוכה i30יש לכם את השקט הנפשי שלכם כשאתם לוקחים את ה-

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

 qi*טעינה אלחוטית לנייד בתקן  *מושב נהג חשמלימערכת בקרת אקלים מפוצלת  *גג שמש פנורמי נפתח
למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן  מצבי כוונון המאפשרים לנהג להתאים 10בעל  מאפשרת לווסת את מיזוג האוויר באופןמאפשר לכם ליהנות מהעולם שמסביב ביום 

 qiטעינה  את המושב בהתאם למבנה גופו וליציבהמותאם אישית. ובלילה ומדגיש את עיצוב הפנים היוקרתי. 
הנוחה לו. 

 13*בחלק מהדגמים /התמונות להמחשה בלבד  /12



 

      

 i30  הפרטים הנכונים

מצלמת נסיעה לאחור מקורית  במראות צד LEDפנסי איתות  מערכת הפשרת אדים אוטומטית LEDתאורת פנים  כפתור התנעה וכיבוי מנוע*פתחי מיזוג למושב האחורי 

מראות חשמליות מתקפלות  LEDפנס בלימה עילי  מקוריים RPASחיישני חנייה אחוריים  AUXו- USBכניסות  חלונות בטיחות )לכל הדלתות(שבכה קדמית בעיצוב מרשים 

 15*בחלק מהדגמים /התמונות להמחשה בלבד  /14
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מפרט טכני 
Luxury Premium )מ"מ( Luxury Premiumמידות בטיחות מפרט טורבו ל׳ בנזין 1.4 Luxury Premiumמנוע  אבזור Luxury Premiumאבזור צמיגים וחישוקים 

+ כריות אוויר קידמיות לנהג ולנוסע 2 4,340רך או R17 205/55 R16 225/45צמיגים  Kappa 1.4 T-GDIסוג   "8 מערכת מולטימדיה מקורית +
+ר מתקדמת עם אפשרות חיבו + + כריות אוויר צד לנהג ולנוסע 2 1,795ב חרות גוסגסת גוסגסחישוקים  1,353נפח מנוע )סמ"ק(  +
*Android Auto, Apple CarPlay 

חיישן להדלקת אורות 

-חיישן גשם 

+ כריות אוויר וילון קדמיות ואחוריות 2 1,455בה וגי נמזי נמזגלגל חלופי  X 84 71.6 מהלך )מ"מ( Xקדח  + 
+ +BTדיבורית 

+ +

+ +

+ +

+ +

+ -

+ +

סוככי שמש עם תאורה ומראות 
 6,000/140הספק )כ"ס/סל"ד( 

טורבו 1,500/24.7מומנט )קג"מ/סל"ד(  בנזין 1.4 ביצועים*
+כרית אוויר ברכיים לנהג  2,650ם נירסח וורמ + 

מצלמה אחורית 
 +שלט מפתח מתקפל 

+אפשרות לביטול כרית אויר לנוסע  140י לאמיניע מקרח קוורמ + 
שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה 

-מפתח חכם - התנעה וכניסה ללא מפתח 

תיבת הילוכים 
DCT 7+1 סוג 

+סייען לשמירת ערנות הנהג  DAA 1,073ם ימידקם בישומם יילגרח ורומ 9.2 קמ"ש )שניות( 0-100תאוצה  + 
כיוונון הגה לגובה ולעומק 

תאורה עוקבת פניה 

+בלימה אוטונומית בעת חירום  AEB 883ם יירוחם איבשום מיילגח רוורמ 205מהירות מירבית )קמ"ש(  + 
 LEDספוילר אחורי עם תאורת בלימה הגה מעור 

Luxury Premium

+ + 

+ 

+ + 

-

+ 

+ -

+ + 

+ה מנתיב מערכת בקרת סטיי LDWS 994ם ימידקםבישומשארחורומיחסי העברה  + 
משטח הטענה אלחוטי לנייד** 

DRL תאורת יום 
+ב”שטח מת” זיהוי כלי רכב  BSDצריכת דלק*  3.929ראשון  גג שמש פנורמי נפתח  +

RCTA התראה על רכב חוצה בנסיעה לאחור +  Stop & Goמערכת  +
מושב נהג חשמלי + כרית ניפוח לגב  1006.4 ק"מ( עירוני )ליטר/ 2.318שני 

 977ם יירוחם איבשוש מאח רוורמ

 1004.8 ק"מ( בינעירוני )ליטר/ 2.043שלישי 
+בורר מצבי נהיגה  DRIVE MODE 1,427ים ידמקים בשומים יפכתח וורמ + 

SCC בקרת שיוט אדפטיבית + + 
 1,406ם יירוחאםיבושמםייתפכחוורמ 1.07רביעי 

ESC  מערכת בקרת יציבות אלקטרונית+ +פנסי ערפל קדמיים  + + 

 395(רטילן )עטא מח תפנבלמים  0.822חמישי 
ABS  מערכת למניעת נעילת גלגלים+ + 

+אימובולייזר מקורי  + 

+מערכת למניעת התהפכות  ROP 1,301ם יבשול מופיק( ברטילן )עטא מח תפנדיסקים מאווררים קדמי  0.884שישי  +מחשב דרך  + + 

+מערכת בקרת משיכה  TCS 1,250(ג"קי )מצל עקשמדיסקים אחורי  0.721שביעי  +מערכת בקרת אקלים מפוצלת  + + 

חישוקי סגסוגת 

 5.304אחורי 

מתלים  4.294)1,2,4,5(
+מערכת חלוקת לחצי בלימה אלקטרונית  EBD 1,850(ג"קה )שרוי מללל כקשמ +פתחי מיזוג לספסל האחורי  + + 

 + +זינוק בעליה יוע במערכת ס HAC 5.3(רטמב )וביס סיודר

+ + 

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+מראות חיצוניות חשמליות  + עצמאיים מסוג מקפרסון קדמי  R(3.174,3,6,7(סופי 

+מראות בצבע הרכב  איתות בבלימת חירום 50ESS(רטילק )לל דכילת מוביק Multi-Linkעצמאיים מסוג  אחורי + 

+חיישן חגורות בטיחות בכל המושבים הגה חשמלי  +קיפול מראות חשמלי אוטומטי 

+ + פנסי איתות במראות 

+ + EPB בלם יד חשמלי 

+ + נעילת דלתות אוטומטית בנסיעה 

+ + נעילה מרכזית 

4 4 חלונות חשמל 

LED + 

+ -

+ -

17” 16” 

חגורות קדמיות עם מקדם מותחןסבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה, 
חגורות בטיחות קדמיות עם כיוונון גובה  MDPSמוגבר כוח חשמלי  

פגושים סופגי אנרגיה 

קורות חיזוק בדלתות 

 .לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ
לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם או 

 *3805תיאום נסיעת מבחן חייגו: 
ISOFIX ב תינוק נקודות עיגון למוש

משענות ראש מתכווננות ניטרול נעילה מרכזית בזמן תאונה 
www.hyundaimotors.co.il + + 

+ או היכנסו לאתר האינטרנט  +

TPMS בקרת לחץ אויר בצמיגים + מושב אחורי מתקפל 60/40  +

 qi.מך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות. | ** למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן *באמצעות טלפון נייד התו הנהיגה, פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני* על- /18
שמעותי ביחס לנתוני המעבדה. ויכולה אף להגיע לפער מ

19

www.hyundaimotors.co.il
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צבעי הרכב 

White Sand Polar White Phantom Black 
בז’ מטאלי לבן שחור 

כסוף אפור עכבר כחול כהה מטאלי 
Platinum Silver Micron Gray Stellar Blue 

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוספקט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.

המובאיםוהתמונות  הנתונים התיאור, בין הבדלים יתכנו לדפוס. הלועזי המקור הבאת למועד ומעודכנים בעולם שונים במקומות המשווקים דגמים למגוון מתייחסים זה בפרוספקט המופיעים והנתונים המידע 
לעת.מעת  הנעשים לשינויים בהתאם מסוים, בדגם הבדלים יתכנו כן, כמו הנלוות. והמערכות הציוד האביזרים, מבחינת והן הטכני המפרט מבחינת הן חברתנו, על-ידי המשווקים הדגמים לבין זה במפרט 

להוסיף, לבטל,  הזכות את לעצמם שומרים והם בו המתוארים והמערכות הציוד מהאביזרים, חלק או כל את שיכללו דגמים בהספקת החברה את ו/או היצרן את לחייב כדי בפרוספקט המובא בפרסום אין 
לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. 

 המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות 

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם 

7 Luxury ,Premium - i30 253-082 ,253-083 
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רמת רמת 
בטיחות בטיחות 
נמוכה גבוהה 

מקרא: פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: 

ותקנת בדגם הרכב מערכת מ
 מערכת אופציונאלית להתקנה

קנת בדגם הרכב מערכת שאינה מות

 ואופנועים זיהוי רוכב אופניים
לי רכב ב"שטח מת" זיהוי כ

וורס מצלמות ר
יישני חגירת חגורות ח

באורות גבוהים  שליטה אוטומטית

 כריות אוויר 7
 מערכת בקרת סטייה מנתיב

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
טומטית בעת חירום בלימה או

 ניטור מרחק מלפנים
זיהוי תמרורי מהירות רת שיוט אדפטיבית בק

 זיהוי הולכי רגל
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דרגות זיהום אוויר 100 ק"מ*צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- דגם 

4 4.8 בינעירוני 6.5 עירוני Luxury ,Premium - i30 

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי** 

4 3 152זיהום מירבי  5 6 7 8 9 10 11 12 13 זיהום מזערי  141
EC 715/2007*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 

 2009**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 


