
i30 Wagon



2

Lepota v novi 
preobleki.
Že bežen pogled razkrije popolnost njegovih 
proporcev. Hyundai i30 Wagon namreč 
vsestranskost in prostornost karavanske 
izvedbe združuje z neustavljivo privlačnostjo. 
Vrhunskemu dizajnu se pridružujejo še 
napredne funkcije povezljivosti in nabor 
vodilnih varnostnih tehnologij, ki zgolj 
potrjujejo, da je i30 Wagon zares vrhunska 
izbira. 



3



4



5

Ustvarjen, da zapelje.
Dizajn i30 Wagon zaznamujejo edinstvene poteze. Na krilih 
brezčasnih linij in elegantnih proporcev v svoj razred vnaša novo 
raven prefinjenosti, obenem pa ohranja vse adute karavana. 
Zašiljeno strešno linijo dodatno poudarjajo vitki srebrni strešni 
nosilci, ki poskrbijo za dinamično silhueto, izjemen oblikovalski 
dosežek zaokrožijo še nova kaskadna maska, drzni žarometi ter 
vpadljive dnevne luči v LED izvedbi.
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Eleganca združena z 
užitkom v vožnji.
Najsodobnejši prisilno polnjeni bencinski agregati ter 
sedemstopenjski robotizirani menjalnik z dvojno sklopko zmogljivosti 
i30 Wagon povzdignejo na novo raven. Vrhunec bencinske ponudbe je 
1,4-litrski T-GDI motor z zavidljivimi 103 kW (140 KM). Motorno paleto 
bogatita še 1,0-litrski bencinski T-GDI s 83,3 kW (120 KM) in 1,6-litrski 
turbodizelski agregat, ki je na voljo v izvedenkah z 81 kW (110 KM) ali 
100 kW (136 KM). Izjemni moči se pridružujejo še odzivno krmiljenje, 
lahkotnost upravljanja in karoserija z velikim deležem ultra lahkega 
jekla visoke trdnosti, ki zagotavljajo navdušujočo vozniško izkušnjo.

7-stopenjski robotiziran menjalnik z dvojno sklopko
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Popolna povezljivost.
Prostostoječi 8-palčni zaslon na dotik omogoča nemoten dostop do 
integriranih funkcij povezljivosti ter navigacijskega in infozabavnega 
sistema. Storitve LIVE Services, Apple CarPlayTM in Android AutoTM 
skrbijo, da ste med vožnjo vedno na tekočem ter v stiku, obenem 
pa uživate v vaših najljubših multimedijskih vsebinah. To neverjetno 
priročnost na vsakem koraku spremljata eleganten slog in 
ekskluzivna kakovost, ki zaznamujeta brezčasen značaj i30 Wagon.

Apple CarPlay™

8-palčni zaslon na dotik

Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka Apple Inc. Android Auto™ je registrirana blagovna znamka Google Inc.

Brezžično induktivno polnjenje 
mobilnih telefonov*
*Samo za kompatibilne pametne telefone.
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Ogrevana in hlajena prednja sedeža

Pomična panoramska sončna streha

Dvonivojska samodejna klimatska 
naprava

Vaš prostor 
za sprostitev.
Umirjena prefinjenost potniške kabine navdaja z občutkom 
kakovosti, elegance in prostornosti, ki ga krepi še velika 
panoramska sončna streha. Električna parkirna zavora 
osvobaja prostor med prednjima sedežema, velikodušno 
odmerjena notranjost in številna praktična odlagališča pa 
so kot nalašč za družinske izlete. Prednja sedeža sta na 
voljo z ogrevanjem ali prezračevanjem, potnike na zadnji 
klopi pa razvajajo dodatne šobe za hladen ali topel zrak.
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Varnost, 
ki ne sklepa kompromisov.
Med vožnjo z i30 Wagon se lahko prav vsi potniki brezskrbno prepustijo užitku. 
Sistem za nadzor voznikove zbranosti namreč spremlja vedenje voznika in 
zaznava manevre, ki kažejo na manj pozorno vožnjo. Za celovito varnost so tu 
še ostale napredne tehnologije, ki vključujejo sistem za preprečevanje naleta, 
napredni aktivni radarski sistem za prednastavitev hitrosti in sistem za pomoč pri 
ohranjanju voznega pasu.

Sistem za nadzor voznikove zbranosti (DAA) 
zazna znake, ki nakazujejo na voznikovo utrujenost 
in opozori z vizualnimi in akustičnimi signali.

Sistem za zaviranje v sili s senzorji za zaznavanje vozil in pešcev (AEB) 
samodejno povečuje moč zaviranja, skladno s stopnjo nevarnosti ter zaustavi 
ali močno upočasni vozilo.

Napredni aktivni radarski sistem za prednastavitev hitrosti (ASCC) 
vzdržuje vnaprej nastavljeno razdaljo do spredaj vozečih vozil in 
samodejno poveča (do izbrane hitrosti) ali zmanjša hitrost.

Sistem za nadzor mrtvih kotov (BSD) zvočno in vizualno opozarja na 
vozila v mrtvem kotu.



Lepota in uporabnost 
z roko v roki.
Za prtljažnimi vrati i30 Wagon se skriva pravo izobilje prostora. 
Njegov prtljažnik se namreč odlikuje s 602 litroma prostornine, z 
zlaganjem sedežne klopi ga je moč razširiti na kar 1650 litrov. Zaradi 
tovrstne vsestranskosti je i30 Wagon idealen spremljevalec na 
družinskih potepanjih in med prostočasnimi aktivnostmi, kos pa 
je tudi poslovnim izzivom. Ne glede na to, kam vas zanese pot, se 
boste z njim na cilj vedno pripeljali v vrhunskem slogu.

Deljeni zadnji sedeži 60/40 Sredinski naslon za roko z odprtino za smuči

Velik prtljažni prostor Sistem za pritrditev prtljage
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Barve zunanjosti

* kovinska barva

** mineralna barva
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Barve notranjosti

Mere

Črna Črna /siva Črna / modra

Polar White (PYW)

Stargazing Blue (SG5)**

Platinum Silver (U3S)**

White Sand (Y3Y)* Ara Blue (R3U)*

Micron Grey (Z3G)*

Intense Copper (PF8)*

Engine Red (JHR)

Moon Rock (XN3)*

Demitasse Brown (RB4)*

Fiery Red (PR2)*

2650 mm
4585 mm

14
65

 m
m

1795 mm

Phantom Black (PAE)**



Hyundai Avto Trade,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si

5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai prodana 
preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila. Tehnični 
podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila 
prodajalca. Na porabo goriva in emisije CO2 posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe 
vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki. Slike so simbolne. Tehnični podatki in oprema se 
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila prodajalca. 
Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 06/2017


