Espaço
para mim.

Espaço para
escolher.

O novo i30 Fastback é uma declaração única de
estilo. Criado a pensar em si. Confiante e com
contornos dinâmicos e design inovador que se
unem para criar um nível de elegância que o
levará a pensar sobre as coisas boas da vida.

Independentemente do caminho que tomar, quer
seja em autoestrada ou em cidade, o novo i30
Fastback torna a sua viagem mais divertida.
Apresentando uma carroçaria mais compacta,
suspensão desportiva e poderosos motores turbo,
este automóvel apresenta, não só uma boa
aparência, como uma boa performance.

Concebido para se destacar este deslumbrante
coupé de 5 portas destaca-se pela elegância e
performance em termos dinâmicos.

Para proporcionar uma experiência de condução
ainda mais dinâmica e ágil, a rigidez da
suspensão foi aumentada em 15% mantendo,
ainda assim, os elevados níveis de conforto a
bordo.

As especificações técnicas e os equipamentos apresentados neste catálogo são dados a título meramente exemplificativo, podendo alguns
opcionais exibidos nas imagens não estar disponíveis ou obrigarem a uma encomenda especial. A marca reserva-se o direito de os alterar, sem
aviso prévio. Para melhor conhecimento dos modelos e especificações disponíveis consulte o Concessionário da sua àrea ou www.hyundai.pt.

* equipamento opcional.

Juntamente com as suas jantes exclusivas em
liga leve de 17” e 18”, os faróis dianteiros LED *
adicionam elementos atraentes a este modelo
arrojado e elegante.
O design, mais do que uma simples forma, é um
sentimento. É algo especial que continua a
projetar o seu olhar para outro estilo. E com a sua
silhueta inclinada e tejadilho distinto, o i30
Fastback é verdadeiramente deslumbrante.

Espaço
para sentir.

Hyundai
Lake Towers - Edifício D, Piso 5º C
Rua Daciano Baptista Marques, 245
4400-617 Vila Nova de Gaia
Tel: 220 932 795
E-mail: marketing@hyundai.pt
www.hyundai.pt

Espaço para
a perfeição.
Sente-se no novo i30 Fastback e sentirá tudo
isso de forma instantânea. A atenção para o
detalhe. A paixão pelos materiais e perfeição.
Tal como o interior único em pele Merlot*,
exclusivo do novo i30 Fastback.
A beleza está nos detalhes e, a pensar em si,
eles estão presentes no novo i30 Fastback.

* disponível em opção no Pack Pele.

Espaço
para tudo.

Espaço para
impressionar.

Mantenha-se conectado na cidade ou em
autoestrada com a sua lista de músicas favoritas –
o novo i30 Fastback proporciona-lhe a
conectividade que espera e a tecnologia inovadora
que torna a sua vida mais fácil.

A vida deve ser apreciada da melhor maneira.
Momentos que nos movem. Coisas que nos fazem
sorrir, que satisfazem o nosso sentido de estilo.
Essa é a beleza do design. Elegante e
perfeitamente proporcionado o i30 Fastback foi
concebido para impressionar.

O ecrã táctil de 8 polegadas possui funcionalidades
para que possa conectar o seu telemóvel e tenha
as suas músicas e aplicações disponíveis no ecrã.

Destaques
Botão Start & Stop*

Caixa de dupla embraiagem 7DCT

Cruise control com limitador de velocidade
e comandos no volante

Travão de mão elétrico

Chegou o momento de desfrutar e de apreciar de
forma mais atenta este novo coupé de 5 portas.

O sistema de navegação inclui a subscrição de sete
anos de Live Services, que oferecem informação
atualizada em tempo real: tempo, trânsito, radares
(onde for legalmente permitido) e pesquisas online
por pontos de interesse. O programa Hyundai
MapCare permite a atualização anual do software
e dos mapas no sistema de navegação de forma
gratuita.
Está ainda disponível, de série, o carregador
wireless para smartphones (Qi standard), que
permite aos passageiros carregar o telemóvel em
viagem.
Teto de abrir panorâmico

* disponível em opção chave inteligente.

Hyundai
SmartSense
Com o Hyundai SmartSense, o novo i30 Fastback disponibiliza a mais recente tecnologia de segurança ativa e assistência à
condução – concebido para proporcionar maior segurança e tranquilidade. A vasta lista de equipamentos de segurança
juntamente com a elevada rigidez do chassis e as zonas de absorção de impactos permitiram ao novo i30 Fastback atingir a
classificação 5 estrelas nos testes do EuroNCAP.

Travagem autónoma de emergência (FCA)
com detecção de peões

Sistema de Assistência à Faixa de Rodagem
(LKA)

Sistema de Controlo Automático dos
Máximos (HBA)

Sistema de alerta de fadiga do condutor
(DAW)

O sistema FCA utiliza uma câmara frontal e
sensor de radar para monitorizar o tráfego
que circula à frente do veículo. Caso detete
uma possível colisão com o veículo da frente
ou um peão, o sistema alerta o condutor e,
se necessário, reduz ou para
automaticamente o veículo.

Este sistema utiliza a câmara frontal para
monitorizar a faixa de rodagem. No caso de
ocorrer uma saída não intencional da faixa de
rodagem, o sistema alerta o condutor e
corrige o sentido da direção do veículo.

Este sistema deteta quer os veículos que se
aproximam quer os veículos que circulam no
mesmo sentido, à noite, na frente do veiculo,
alternando entre máximos e médios, de forma
a reduzir os efeitos ofuscantes sobre os outros
condutores. Sempre que não são detetados
veículos, o sistema automaticamente reativa
os faróis de máximos, otimizando o alcance da
visão do condutor.

O sistema DAW eleva os padrões de
segurança e conforto a um novo nível, ao
monitorizar e analisar continuamente os
padrões de condução. Quando o sistema
deteta fadiga ou distração no condutor,
emite um alerta sonoro ou uma mensagem
que sugere a travagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HYUNDAI i30 FASTBACK MY19'5

Motor
Tipo
Nº de cilindros
Combustível
Cilindrada (cc)
Potência máxima (cv (kW) / rpm)
Binário máximo Nm / rpm
Diâmetro x Curso (mm)
Taxa de Compressão
Sistema ISG - Função 'Idle Stop & Go'
Transmissão
Suspensão
Dianteira
Traseira
Direcção
Tipo
Raio de viragem mínimo (m)
Nº Voltas (batente a batente)
Travões
Tipo
Dianteiros / traseiros
Tipo de travão de estacionamento
Tracção
Eixo Motriz
Jantes e pneus

KAPPA 1.4 T-GDI
4
Gasolina
1353
140 (103) / 6.000
242
/
1.500
71,6x84
10:1
Sim

KAPPA 1.0 T-GDI
3
Gasolina
998
120 (88.3) / 6.000
171
/
1.500 ~ 4.000
71x84
10:1
Sim
Manual de 6
velocidades

Manual de 6
velocidades

Automática de dupla
embraiagem de 7
velocidades (7DCT)

Tipo McPherson
Multi-Link
Pinhão e cremalheira. Assistida eletricamente
5.3
2,57
Duplo circuito servo assistido com ABS, EBD e BAS
Discos ventilados / Discos sólidos
Manual
Dianteiro

Jantes

Jantes em liga leve de
17"

Jantes em liga leve de 18"

Pneus

225/45R17

225/40ZR18

Pneu de Socoro
Dimensões exteriores (mm)
Comprimento
Largura
Altura
Distância entre eixos
Via dianteira
Via traseira
Pesos e capacidades
Tara (kg)
Peso bruto (kg)
Peso rebocável (com travão ; sem travão)
Depósito de combustível (l)
Volume da bagageira (l) (bancos não rebatidos / bancos rebatidos)*
Consumos, emissões e performances (WLTP)
Low (l/100km)
Medium (l/100km)
High (l/100km)
Extra High (l/100km)
Combined (l/100km)
Emissões CO2 - Combinado (g/km)
Velocidade Máxima (km/h)
Aceleração em segundos (0-100Km/h)
Garantias
Viatura / Pintura
Perfuração / Corrosão

Temporário 225/45R17

Temporário 225/40ZR18
4 455
1 795
1 425
2 650
1555 (R18)
1563 (R18)
6MT / 7DCT
1330 / 1362
1840 / 1860
1400 / 600

1559 (R17)
1567 (R17)
6MT
1317
1820
1200 / 600
50
450 / 1351
6MT
7,6
5,9
5,2
6,5
6,1
139
188
11.5

8,2
6,3
5,6
6,6
6,5
147**
208
9.2

7DCT
7,9
6,0
5,3
6,3
6,2
141**
203
9.5

7 anos sem limite de quilometros
12 anos sem limite de quilometros

* Medida até ao tejadilho da viatura
** Valores de Co2 provisórios
Para melhor conhecimento dos modelos e especificações disponíveis consulte o Concessionário da sua área. A marca reserva-se o direito de
alterar, sem aviso prévio, as especificações e os equipamentos.
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PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS HYUNDAI i30 FASTBACK MY19'5
Style
Conforto
Apoio dianteiro para braços com compartimento para arrumações
Apoio lombar do banco do condutor com ajustamento elétrico
Apoio lombar do banco do passageiro com ajustamento elétrico

S
S
S

Banco com extensão do assento (condutor e passageiro)
Banco do condutor e passageiro ajustáveis em altura
Carregador de smartphone sem fios (por indução)*
Chave retrátil com comando à distância e iluminação da fechadura
Cruise Control com limitador de velocidade e comandos no volante
Entrada AUX e USB
Patilhas de mudanças na coluna do de direção**
Seleção do modo de condução**
Sistema de ar condicionado automático (2 zonas) com função de desembaciamento automático
Sistema de áudio com 6 altifalantes
Sistema de navegação com ecrã táctil de 8"
Exterior
Capas dos espelhos exteriores com acabamento "Gloss" (preto brilhante)
Escovas do limpa para-brisas "aeroblade"
Espelhos exteriores ajustáveis eletricamente, com aquecimento e ângulo amplo
Espelhos exteriores rebatíveis eletricamente
Grelha dianteira em preto com acabamentos em cromado
Indicadores de mudança de direção nos espelhos exteriores

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Jantes em liga leve de 17" (1.0 T-GDi)

Jantes em liga leve de 18" (1.4 T-GDi / 1.4 T-GDi DCT)
Luzes de circulação diurna em LED
Manípulos das portas à cor da carroçaria.
Vidros traseiros privativos
Interior
Apoio para braços traseiro com suporte para copos
Acesso interior ao compartimento da bagageira
Bancos em tecido e pele
Bancos traseiros rebatíveis 60:40
Compartimento para óculos acima da consola central
Luz de bagageira
Manípulos interiores das portas em cromado (dianteiras e traseiras)
Suporte para copos na consola central
Tomada de 12V na consola central e bagageira
Vidros elétricos com auto up and down (dianteiros e traseiros)
Volante ajustável em altura e profundidade
Volante e manípulo de mudanças em pele
Segurança
ABS e controlo de estabilidade
Airbag do condutor e passageiro
Airbags laterais e em cortina
Alarme e imobilizador
Alerta de esquecimento de colocação do cinto de segurança
Câmara de estacionamento traseira com linhas auxiliares dinâmicas
Faróis de nevoeiro dianteiros
Hyundai SmartSense:

• Travagem autónoma de emergência (AEB) e Alerta de Colisão Dianteira (FCWS)
Iluminação em curva
Sensor de luz
Sensores de estacionamento traseiros
Sinalizador de perda de pressão dos pneus
Sistema de Ajuda ao Arranque em Subida (HAC)
Travões dianteiros de disco de 16''
Opcionais
Pack Full LED ( Faróis dianteiro + Faróis traseiros em LED)
Pack Chave inteligente
Contém: Chave inteligente e sensor de chuva
Pack Smart (Pack chave inteligente + Travão de mão elétrico)
Pack Estofos em pele
Contém: Estofos em pele, aquecimento e ventilação dos assentos dianteiros e banco do condutor com regulação elétrica
Nota: A escolha deste pack opcional faz com que a viatura venha sem o ajustamento elétrico do apoio lombar do banco do passageiro e extensão

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
O
O

O

do assento (condutor e passageiro)

Sensores de estacionamento dianteiros
Teto de abrir panorâmico de recolha elétrica e luzes interiores LED

O
O

*Compatível com Samsung Galaxy S6 e Galaxy S7, outros modelos necessitarão de uma capa de carregamento de standard "Qi".
**Apenas disponível para caixa DCT.
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8,2
6,3
5,6
6,6
6,5
147

