
i30





N. Rojen v Namyangu. 
Dovršen na Nürburgringu. 

i30 N je prvi predstavnik nove serije 
Hyundaijevih športnih vozil z značko N. 
Slednja predstavlja Namyang, Hyundaijev 
globalni razvojno-raziskovalni center in 
rojstni kraj modela i30 N. Ker pa se je i30 N  
kalil na slavnem Nűrburgringu, oznaka 
N hkrati simbolizira tudi šikano. Modeli iz 
Hyundaijeve serije N so zasnovani s ciljem, 
da vozniku na obraz pričarajo nasmešek 
zadovoljstva. Namenjeni so namreč tistim, 
ki želijo, da jih za volanom preplavi adrenalin 
ter da jim srce v zavojih bije hitreje – tistim 
torej, ki iščejo pravi vozniški užitek.
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Prava zabava.
i30 N je ustvarjen za maksimalen užitek na cesti. Zasnovan je z 
namenom, da vam prav vsaka vožnja z njim korenito pospeši srčni 
utrip. Ker pa dirkaške gene in surovo moč uspešno združuje z 
udobjem in praktičnostjo, je i30 N obenem športnik, ki se zlahka 
spopade z vsakdanjimi izzivi. Tako je prav vsak trenutek za volanom 
hkrati priložnost za vznemirljivo doživetje.
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i30 N za izjemno vidljivost ter osupljiv izgled poskrbi z žarometi in dnevnimi lučmi v LED izvedbi.
Velike odprtine za zrak utelešajo športno drznost in obenem pripomorejo k učinkovitejšemu hlajenju 
zavor ter izboljšujejo aerodinamične lastnosti.

Ustvarjen, da navduši.
Za njim se bodo obračale glave, a nikakor le zaradi impresivnega zvoka. i30 N 
namreč s športnimi dodatki in spuščeno karoserijo ne skriva svojih dirkaških ambicij. 
Njegov prednji del se ponaša z agresivno oblikovanim odbijačem in velikimi režami za zrak, 
ki jih dopolnjuje edinstvena kaskadna maska hladilnika z značko serije N. i30 N obenem 
ponuja tudi ekskluzivna 18- ali 19-palčna platišča, prav tako z logotipom serije N, 
in visoko zmogljive zavore z rdečimi čeljustmi.
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Agresivno oblikovan zadnji odbijač se ponaša tudi z markantno rdečo obrobo, ki povezuje kromirani izpušni cevi 
ter poudarja moč in športnost avtomobila.

Spojler v svetleče črni barvi se ponaša z integrirano zavorno 
lučjo trikotne oblike, ki poskrbi za še izrazitejši slog, izboljšane 
aerodinamične lastnosti in višjo raven vidljivosti.

Oblika sledi funkciji.
Da bi zagotovili kar najboljšo vozniško izkušnjo, so Hyundaijevi oblikovalci pri snovanju i30 N tesno sodelovali s strokovnjaki na področju aerodinamike. 
Dvojni spojler zadaj, v katerega je vgrajena tudi trikotna zavorna luč, veča aerodinamični pritisk k tlom in tako zagotavlja dodaten oprijem pri šviganju 
skozi zavoje – za minimalen vzgon in maksimalen užitek. Športno ostrino prednjega dela dopolnjuje samosvoj zadek z žarometi v LED izvedbi.
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Novo razviti 2,0-litrski turbobencinski agregat z direktnim vbrizgom v osnovni različici ponuja 184 kW (250 KM), 
s paketom N Performance pa kar 202 kW (275 KM).

Prava moč.
Bliskoviti pospeški i30 N so zasluga visoko odzivnega 2,0-litrskega 
turbobencinskega agregata z direktnim vbrizgom, ki razvije do 
202 kW (275 KM). Motor, ki zmore s pomočjo funkcije Overboost ponuditi 
še 7% več navora, moč prenaša na prednji kolesni par, povezan pa je s 
šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Ta se ponaša s sinhronskim obročem s 
torno površino iz karbona in izjemno vzdržljivo sklopko. Kratki hodi menjalnika 
pripomorejo k hitremu pretikanju, s čimer prave dirkaške občutke vnesejo tudi v 
vsakodnevne vožnje.
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Kratica “HN” na 19-palčnih športnih pnevmatikah Pirelli Hyundai N sporoča, da so bile slednje zasnovane posebej za i30 N, 
zato se odlično ujemajo z lastnostmi njegove šasije. Na voljo so skupaj s paketom N Performance.

Kralj zavojev.
i30 N po zavojih hrepeni prav toliko kot vi, saj se ponaša z impresivnim naborom zmogljivih športnih 
tehnologij, ki mu pri šviganju skozi ovinke zagotavljajo čistokrvno dirkaško suverenost. Med tovrstna 
orožja spada direktno na zobato letev nameščeni servo ojačevalnik volana, ki navduši z vrhunsko 
preciznostjo. Tu pa je tudi elektronsko nadzorovana delna zapora diferenciala, ki tudi v najzahtevnejših 
zavojih pričara vrhunski užitek. Slednja veča oprijem vozila in poskrbi za maksimalen prenos moči na 
cesto. Za še več zabave in maksimalno hitrost v prav vsakem zavoju.
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Instrumentna plošča v i30 N je prilagojena potrebam najbolj strastnih voznikov. Poleg temperature olja namreč 
omogoča tudi takojšen pregled nad navorom in delovanjem turbopolnilnika. Indikator prestav poskrbi za popolno 
predstavo na stezi, variabilno osvetljeno rdeče polje obratomera pa se spreminja glede na temperaturo motorja.

Narejen za dirkalno stezo.
i30 N je pripravljen na vsak dirkaški izziv, saj se ponaša s širokim naborom tehnologij 
za športno vožnjo. Prestal je številna testiranja v najtežjih pogojih, kar je dokaz, da za 
obisk dirkališča ne potrebuje nadgradenj. Obenem kopica zmogljivih tehnologij poskrbi 
za nepopisno zabavo na stezi. Sistem Launch Control nadzira navor in tako omogoča 
enostavno speljevanje z mesta, funkcija Rev Matching pa pri pretikanju navzdol viša 
število vrtljajev, s čimer zagotavlja hitrejše in bolj gladko prestavljanje. Tu je še funkcija 
Overboost, ki za kratek čas poveča navor in pride še kako prav, ko želite prehiteti svojega 
najtrdovratnejšega tekmeca.
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Izkušnja, ki požene kri po žilah.
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Izkušnja, ki požene kri po žilah.
V notranjosti i30 N so vsa stikala za prilagoditev delovanja motorja in podvozja 
na dosegu vaših prstov. Naj gre za zvok izpušnega sistema ali trdoto podvozja 
– potreben je le preprost pritisk na gumb. 
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Se odpravljate na delo ali ravnokar vijugate po vaši najljubši stranski cesti? Glede na vaše počutje in 
razmere na vozišču lahko izbirate med petimi načini vožnje: Eco, Normal, Sport, N in N Custom.

Do funkcij za športno vožnjo je 
mogoče dostopati preko tipk na 
posebej prilagojenem volanskem 
obroču, tako da je nastavitev 
načina vožnje ali vklop funkcije 
Rev Matching vedno na dosegu 
rok. Za popolno dirkaško izkušnjo 
pritisnite tipko N.   

Notranjost izdelana z mislijo na tiste, ki resnično ljubijo avtomobile – elegantna 
in obenem športna, ki prevzame in vznemirja.

Športno zasnovana kabina.

V potniški kabini i30 N glavno vlogo igrata udobje in izvrsten 
nadzor nad funkcijami vozila. Ambient je popolnoma prilagojen 
vozniku – vse je pregledno razporejeno in na dosegu rok. 
Vse pomembne podatke o vožnji lahko spremljate na prostostoječem 
zaslonu na dotik, kjer se izpisujejo informacije o moči motorja, 
delovanju tubropolnilnika, sili pospeška, vmesnih časih in hitrosti 
pospeševanja. Ker so notranjost zasnovali pravi ljubitelji avtomobilov, 
bo slednja s svojo kombinacijo športnosti in elegance zagotovo navdušila 
tudi največje vozniške navdušence.

Sistem za prilagajanje načina vožnje N Grin Control

Za več zadovoljnih nasmeškov na vaši poti je tu sistem N Grin Control. Ta vam omogoča, da s preprostim 
pritiskom na gumb preklapljate med petimi različnimi načini vožnje in tako i30 N prikrojite po svojih 
željah. Vsak od načinov spremeni značaj vozila, saj prilagodi delovanje motorja, elektronsko nadzorovano 
vzmetenje, sistem ESC, zaporo diferenciala, krmilni mehanizem in funkcijo Rev Matching, spremeni pa tudi 
zvok motorja.
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Užitek po vaši meri.
V voznem načinu N Custom lahko sami prilagodite nastavitve vseh 
komponent za športno vožnjo. Tako lahko po želji uravnavate odzivnost 
agregata, funkcijo Rev Matching, elektronsko nadzorovano zaporo 
diferenciala, aktivno loputo dušilca, elektronsko nadzorovano vzmetenje, 
krmiljenje in sistem ESC.
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Čista zabava.
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Čista zabava.
Pripravite se na noro doživetje. Pri vožnji z i30 N, avtomobilom, 
ki pooseblja vznemirjenje čistokrvne dirkaške izkušnje, se 
boste morali navaditi na vožnjo s širokim nasmehom na obrazu. 
Uživajte!
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Ko se srečata športnost in 
udobje.
Predstavljamo vam novo raven športnosti. Ko boste sedli za volan i30 N, boste nemudoma 
začutili njegove športne korenine. Posebej oblikovana športna prednja sedeža skrbita za 
optimalen položaj sedenja, s pomočjo izvrstne bočne opore in podaljšljivega sedalnega dela 
pa zagotavljata izjemno udobje. Sedeža krasijo tudi prepoznavni logo v obliki črke N in modri 
šivi, odeta pa sta lahko v kombinacijo usnja in velurja ali v blago. Športni značaj notranjosti 
zaokrožajo izbrani materiali visoke kakovosti in temni kovinski vložki, ki so lično razporejeni po 
kabini.

Okrogla ročica menjalnika z modro obrobo in značilnim logotipom serije N je kot nalašč za voznike, 
ki stavijo na hitro in natančno pretikanje v kombinaciji z močno sklopko.
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Brezžično polnjenje 8-palčni zaslon na dotik

Ostanite povezani. 
i30 N vam zagotavlja vso povezljivost, ki jo potrebujete na poti, obenem pa ponuja 
kopico inovativnih tehnologij, ki lajšajo življenje. Tu je denimo 8-palčni zaslon na dotik, ki 
omogoča enostaven dostop do storitev Apple CarPlay™ in Android Auto™. Funkcionalnost 
navigacijskega sistema nadgrajuje storitev Live Services, na voljo pa je celo postaja za 
brezžično polnjenje mobilnih naprav.

Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka Apple Inc. Android Auto™ je registrirana blagovna znamka Google Inc.
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Sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk s sistemom za 
zaviranje v sili s senzorji za zaznavanje vozil in pešcev

 Sistem za samodejno zasenčenje dolgih žarometov

Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu

Za varne in brezskrbne cestne avanture je tu Hyundai SmartSense, vrhunski nabor naprednih 
sistemov za pomoč pri vožnji, ki poskrbijo, da je i30 N na področju aktivne varnosti v stiku z 
najnovejšimi trendi.

Sistem za nadzor voznikove zbranosti
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Barve zunanjosti

Barve notranjosti

Mere

Clean Slate (UB2)

 Clean Slate (UB2)* *

Micron Grey (Z3G)*

Performance Blue (XFB)

Phantom Black (PAE)**

Engine Red (JHR)

2,650 mm
4,335 mm

1,556 mm
1,795 mm

1,
4

4
7 

m
m

1,564 mm
1,795 mm

*Kovinska barva
**Mineralna barva

Blago Kombinacija usnja in velurja
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Doživite N. 
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Vožnja prav nikoli ne bi smela biti 
dolgočasna. In s tem avtomobilom 
tudi ne bo. Dobrodošli v svetu 
dirkaško nastrojenega i30 N. Z 
njim boste meje dinamične vožnje 
začrtali znova, pri tem pa se boste 
zabavali kot še nikoli poprej.

Doživite N. 
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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. 11/2017
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