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Naziv proizvoda:  Osebno vozilo 
Tip proizvoda: Hyundai i30 
Proizvajalec: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.,Prumyslova zona Nosovice,Hyundai 700/1,73951 Nizni 

Lhoty,CZ 
Uvoznik (pridobitelj) Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana BRNČIČEVA ULICA 45 1231 Ljubljana - Črnuče 

 

Hyundai i30 
1,4 STYLE / Winter I., rg 

6-stopenjski ročni menjalnik 2WD pogon 
 

 

Prostornina motorja [cm3]: 1353 Poraba goriva: [l/100 km] 
Moč motorja [kW]: 103 • mestna vožnja: 7,10 

Moč motorja [KM]: 140 • izvenmestna vožnja: 5,00 

Najvišja hitrost [km/h]: 210 • mešani cikel: 6,40 
 

 
 
Oprema vozila 

 
Zunanjost 

Projekcijski žarometi s funkcijo osvetlitve zavoja 17'' aluminijasta platišča s pnevmatikami 225/45 R17 

Dnevne LED luči in LED pozicijske luči Električno pomični in ogrevani zunanji ogledali z integriranimi LED 
smerniki 

Luči za meglo spredaj Zasilna rezervna pnevmatika 

Samodejno prižiganje luči ob slabši vidljivosti  
Varnost 

FCWS - sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKAS) 

FCA - sistem za zaviranje v sili s prepoznavanjem vozil Sistem za zaznavanje pozornosti voznika (DAA) 
Čelni zračni blazini za voznika in sopotnika, bočni zračni blazini in 
stranske zračne zavese 

 

Napredni elektronski stabilnostni sistem (ESP & VSM)  

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HAC)  

Udobje 

Avtoradio z MP3 predvajalnikom  Sredinska konzola z naslonom za roke in predalom 

Bluetooth prostoročna povezava z upravljanjem na volanskem 
obroču 

Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z omejevalnikom 
hitrosti in upravljanjem na volanskem obroču 

Samodejna klimatska naprava Električni pomik stekel spredaj in zadaj s funkcijo samodejnega 
spusta za voznika 

Volanski obroč nastavljiv po višini in globini Daljinsko centralno zaklepanje z zložljivim ključem 

Po višini nastavljiv voznikov sedež Gretje prednjih sedežev 

Ogrevan volanski obroč Parkirni senzorji zadaj z vizualnim prikazom med merilniki 

Električna nastavitev voznikovega sedeža v ledvenem delu  

Naslon za roke z držali za pločevinke na zadnjem sedežu in odprtina 
v sredini zadnjega sedeža za prevoz daljših predmetov 

 

 


