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Segurança. Conectividade.

Pronto para si.

Todos nós já passamos por isso. Antes de sair para a estrada, fazemos promessas um ao outro. Dizemos às 
nossas mães que conduziremos com segurança. Dizemos aos nossos entes queridos que voltaremos a 
tempo para o jantar e prometemos aos nossos filhos que leremos uma história quando for hora de dormir. O 
novo i30 foi construído para permitir que cumpra todas estas promessas continuamente. Todos os modelos 
i30 estão equipados com a mais recente tecnologia, como uma gama abrangente de dispositivos de 
segurança e conectividade. Adicionamos mais tecnologia para que possa desfrutar dos prazeres da vida.
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Três caminhos 
Para um ajuste perfeito.

Família, diversão ou moda? Estamos do seu lado. Com um novo design mais elegante e três 
estilos de carroçaria, a nova gama i30 adapta-se perfeitamente, sejam quais forem as suas 
necessidades. Equipados com a mais recente tecnologia, incluindo segurança e conectividade, 
além de uma escolha de duas motorizações com baixo consumo de combustível - incluindo 
versões híbridas de 48V - o novo i30 encontra-se equipado com tudo o que procura. E muito, 
muito mais.
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A beleza 
dos detalhes.

O novo i30 Hatchback N Line.
Com a sua presença elegante e esculpida, superfícies refinadas e linhas precisas - o novo i30 N 
Line emociona de todos os ângulos. E agora pode levá-lo a um nível ainda mais desportivo com 
atraentes elementos de design inspirados no alto desempenho do i30 N. Completamente 
renovado e com um visual ainda mais desportivo, o novo design do i30 N Line apresenta 
detalhes arrojados. Na frente, novos faróis de LED e luzes diurnas em forma de V chamam a 
atenção à distância, fluindo graciosamente para a nova e musculada grelha dianteira de cor 
escura. Inspirado no design aeronáutico, a grelha dianteira é agora mais larga e mais ousada e 
em conjunto com o novo pára-choques, destacam as credenciais desportivas do i30 N Line. As 
entradas de ar laterais apresentam asas flutuantes que foram especialmente projetadas para 
melhorar o aspeto e o desempenho aerodinâmico.
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O lado desportivo do estilo.
Elegante e impactante, o design exterior do novo i30 N Line foi atualizado e é agora mais arrojado onde 
se inclui um pára-choques traseiro totalmente redesenhado, que evidencia ainda mais o caráter 
dinâmico do N Line. A dupla ponteira de escape cromada em conjunto com a nova linha cromada do 
difusor aerodinâmico combinam-se para fazer uma declaração forte e dar à traseira uma postura 
imponente e desportiva Os faróis de nevoeiro traseiros foram reposicionados para focar o centro de 
gravidade visual mais perto do solo vincando ainda mais o toque desportivo. As novas jantes de 17” ou 
18” destacam as fortes raízes da competição automóvel da Linha N.
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Destaques de design.

Grelha dianteira mais larga e ousada com acabamento escuro. Novos faróis dianteiros com design mais esguio totalmente em LED e luzes diurnas em forma de V 
integradas.

Dupla ponteira de escape cromada. 
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Desenhada 
a pensar 
na versatilidade.

A nova i30 SW N Line.
Apresentamos a nova i30 SW N Line. 
Esculpida e com um design mais apurado a i30 SW foi desenhada para chamar a atenção mantendo a versatilidade 
como pilar central, adaptando-se assim às suas necessidades. Com proporções equilibradas e uma silhueta 
inconfundível, a nova i30 SW eleva o design na sua classe. Disponível agora com a linha desportiva N Line, de 
inspiração na competição automóvel a i30 SW N Line passou por uma atualização abrangente no seu design.
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Pegue em tudo 
e experimente.
Uma mistura elegante e sofisticada , conectividade inteligente e tecnologias de segurança avançadas,
a i30 SW N Line redefine o conceito de beleza e espaço - o seu interior espaçoso adapta-se a transportar 
tudo o que necessita, seja em trabalho ou lazer. Basta abrir a porta traseira para conseguir aceder a um 
amplo espaço de carga com um volume de 602 litros. Ou se precisar transportar itens volumosos ou 
compridos, simplesmente rebate os assentos traseiros formando um espaço de carga plano com 1650 litros 
de carga. 
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Desenhado 
como nenhum 
outro.

O novo i30 Fastback N Line.
Com uma silhueta elegante, uma linha de teto inclinada e uma postura mais baixa e musculada - o 
novo i30 Fastback N Line adiciona uma parte generosa do músculo da competição automóvel num 
design icónico de um fastback. Como o resto da família i30, o Fastback N Line foi renovado para um 
visual ainda mais desportivo. A par do design dinâmico está também equipado com uma suspensão 
mais baixa conferindo-lhe uma postura mais firme e desportiva.
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Desenhado para o emocionar.
Design é mais do que uma forma, é uma sensação. Aquele toque especial que continua a captar sua atenção para olhar 
novamente. Inspirados numa gota de água, o pilar C e o óculo traseiro foram desenhados com formas suaves e elegantes que 
reforçam a forma cónica da linha de cintura. Estes elementos em conjunto com a sua silhueta inclinada, tornam o i30 
Fastback N Line num automóvel único. O pára-choques traseiro musculado foi herdado do i30 Fastback N, com uma linha 
vermelha que realça o farol de nevoeiro de forma triangular.
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Tecnologia 
que lhe permite sentir-se 
mais humano. 

A Humanidade destaca-se pela vontade de progredir em busca da perfeição. No entanto, 
ainda estamos muito longe de a alcançar. Perdem-se chaves, entorna-se café, falha-se a 
saída... E é por isto que o novo i30 vem equipado com uma ampla oferta tecnológica. A 
ampla oferta de recursos de segurança, conectividade e conveniência são a resposta perfeita 
para as nossas imperfeições. Foi com este pretexto que foi introduzida ainda mais tecnologia, 
para que possa ser mais Humano.
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Ecrã flutuante de 10,25”

Usufrua da mais recente 
conectividade.

Atualizado para trazer a mais recente tecnologia a tornar a vida mais fácil - e a condução mais 
divertida - o novo i30 oferece a conectividade que se espera de um automóvel inteligente hoje em 
dia. Começando por um ecrã flutuante de 10,25” que integra navegação 3D e o novo sistema de 
telemática Bluelink® Conected Car Services, que integra 5 anos de subscrição de serviços Live como 
tráfego, meteorologia e pontos de interesse. Apple CarPlay™ e Android Auto™ também estão 
presentes e irão permitir conexão com o seu smartphone e ter funções de música, telefone e 
aplicativos projetados diretamente no ecrã.

Apple CarPlay™ é uma marca registada da Apple Inc. Android Auto™ é uma marca registada da Google Inc.
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Controle o seu Hyundai apartir do smartphone. O Bluelink® Connected Car Services traz a conectividade perfeita diretamente para o novo i30 com reconhecimento de voz online* e uma ampla gama de recursos 
para tornar sua viagem mais conveniente e agradável, baseado num serviço online armazenado numa nuvem Hyundai. A definição da rota é em tempo real, tem em consideração o volume de tráfego e é 
introduzida pela primeira vez no Hyundai i30. Além dos diversos recursos disponíveis é possível fazer o controlo do Bluelink® através de uma conta que inclui gratuitamente 5 anos de serviços LIVE da Hyundai, 
estando também incluída a atualização do sistema de navegação.

Bluelink® Connected Car Services.

P
Informação do preço dos combustíveis em tempo real.
Encontre o posto de abastecimento mais conveniente – com 
a informação do preço dos combustíveis em tempo real, 
localização, horário de funcionamento e métodos de paga-
mento - todos disponíveis no ecrã do sistema de navegação.

Estacionamento.
Encontre um lugar de estacionamento de forma mais rápida e 
eficiente. As informações de estacionamento ajudam-no a 
encontrar e comparar opções de estacionamento em gara-
gens, parques de estacionamento e na rua.

Definição da rota.
Desfrute de informações de trânsito mais precisas, horários 
de chegada mais precisos e atualizações de rota mais fiáveis   
para chegar mais rápido. O novo servidor Hyundai Cloud usa 
dados históricos e em tempo real para melhor prever e definir 
a rota até ao destino. 

Navegação até ao destino.
Se necessitar de estacionar o seu Hyundai antes do destino 
pretendido poderá utilizar a aplicação Bluelink™ no seu 
smartphone para o guiar até ao destino pretendido com o 
auxilio de realidade aumentada.

Envie o destino para o seu Hyundai.
Basta entrar e acionar a navegação. Se o seu Hyundai estiver 
equipado com Sistema de Navegação pode utilizar a aplica-
ção Bluelink™ para pesquisar destinos enquanto está fora do 
seu Hyundai. O Bluelink™ sincroniza com o Sistema de Nave-
gação, carregando a rota para que tudo esteja pronto quando 
iniciar a viagem. 

Onde está o meu carro. 
Nunca mais perca o seu Hyundai no estacionamento. O mapa 
disponibilizado na aplicação Bluelink™ mostra-lhe a local-
ização exata do seu Hyundai.

Tranque ou destranque o seu Hyundai remotamente.
Esqueceu-se de trancar a sua viatura?  Não se preocupe, o 
seu Hyundai irá informá-lo através de uma notificação para o 
smartphone. Depois de inserir o PIN selecionado poderá tran-
car ou destrancar as portas do seu Hyundai utilizando um 
botão disponibilizado na aplicação Bluelink™.

Diagnóstico online. 
Poderá executar um diagnóstico completo ao seu Hyundai 
através do aplicativo Bluelink™ disponível no seu smartphone. 

*Reconhecimento de voz online não disponível em português.
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Habitáculo desportivo 
e luminoso.
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Entre num novo patamar 
de desportividade.

O interior N Line.
Entre no interior do novo i30 N Line. Com detalhes exclusivos como os pespontos vermelhos irá 
encontrar a uma forte ligação ao desporto motorizado. O volante desportivo é em pele e pele 
perfurada nas laterais para permitir um maior conforto e controlo. Os bancos desportivos 
apresentam o logo N nas costas e pespontos vermelhos que reforçam o caráter desportivo N Line. 
A alavanca da caixa de velocidades inclui apontamentos metálicos, uma linha desportiva vermelha 
e acabamentos em pele para melhor aderência e maior sensação desportiva. 
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Detalhes de conforto.

Câmera de estacionamento traseira
Usufrua de maior conforto e melhor visibilidade enquanto recua. A câmera de estacionamento traseira mostra a área na traseira através do ecrã central. As 
linhas de orientação dinâmicas mostram a direção para onde o seu Hyundai está alinhado.

Mais eficiência.
 Mais escolha. Motorizações  
mais eficientes.

O novo i30 está disponível em duas motorizações, uma gasolina e uma diesel Mild Hybrid com baixo consumo e uma potência de 120 e 136 cv. O sistema híbrido contribui para uma redução significativa do 
consumo de combustível e emissões de CO2. Ambas as motorizações estão disponíveis com caixa manual de 6 velocidades (iMT na variante diesel) ou com uma transmissão de dupla embraiagem de 7 
velocidades (7 DCT). A caixa manual inteligente (iMT) permite desacoplar o motor da transmissão através de um sistema de embraiagem totalmente novo permitindo reduzir ainda mais o consumo de 
combustível. Para tornar a condução mais dinâmica, a carroçaria Hatchback N Line possui uma afinação de direção e suspensão mais desportiva, desde que equipado com a motorização diesel Mild Hybrid.
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Tecnologia de ponta para uma melhor economia de 
combustível.  

48V Mild Hybrid 

Poupe combustível e reduza emissões com o sistema 48v Mild Hybrid. Este sistema suporta o motor a combustão com um binário adicional de 60Nm durante a aceleração - dependendo do estado de carga da 
bateria e intensidade de aceleração. Como resultado os consumos e as emissões são claramente beneficiados. Este sistema também é ótimo na utilização citadina pois suporta o motor de combustão com uma 
reiniciação mais rápida e suave, economizando combustível. O motor de arranque Mild Hybrid converte a energia cinética em eletricidade e armazena-a na bateria de 48v para uma utilizador posterior. Disponível 
na motorização diesel de 136cv, o sistema Mild Hybrid está disponível com transmissão manual inteligente (iMT) ou transmissão de dupla embraiagem (7 DCT). 

Transmissão Manual Inteligente (iMT) 

Projetada para reduzir emissões e melhorar a eficiência de consumo de combustível, a nova transmissão manual inteligente desacopla o motor da transmissão após libertar o acelerador e o veículo entra em modo 
de condução regenerativa*.

*Sujeito às condições de condução
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O novo i30 apresenta a mais recente evolução do pacote Hyundai SmartSense - os nossos sistemas avançados de auxilio à condução - projetados para oferecer maior segurança e tranquilidade ao volante.

Hyundai SmartSense.

Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA).
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 automati-
camente reativa os faróis de máximos, otimizando o alcance 
da visão do condutor.

Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA).
O LKA usa a câmara dianteira para monitorizar as marcações 
da estrada. No caso de uma saída de faixa não intencional o 
sistema alerta o condutor e aplica uma ligeira força no volante 
para direcionar a viatura de volta para a faixa.

Alerta de Fadiga do Condutor (DAW).
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 men-
sagem que sugere a paragem.

Travagem Autónoma de Emergência (FCA). 
O sistema FCA usa a câmara dianteira para monitorizar pos-
síveis obstáculos no percurso. No caso de detetar uma pos-
sível colisão com um veículo ou pedestre alerta o condutor e, 
caso seja necessário, abranda ou trava a viatura.

Sistema de Informação da Velocidade Máxima (ISLA).
O Sistema de Informação da Velocidade Máxima utiliza a 
câmara frontal para identificar sinais de trânsito e de limite de
velocidade em tempo real. As informações são exibidas no 
ecrã “supervision”.
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Cores exteriores N Line.
Personalize o seu i30 N Line com uma das dez cores exteriores disponíveis. 

Dark Knight (YG7) 
Metalizada

Silky Bronze (B6S) 
Metalizada

Shadow Grey* (TKG) 
Sólida

Phantom Black (PAE) 
Metalizada

Sunset Red (WR6) 
Metalizada

Teal (TG8) 
Metalizada

Amazon Grey (A5G) 
Metalizada

Shimmering Silver (R2T) 
Metalizada

Polar White (PYW)
Sólida

Engine Red (JHR) 
Sólida

* cor exclusiva da versão N Line
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Interior N Line.
O interior N Line atualiza o interior do i30 com um toque desportivo.

O logo N gravado nas costas e os pespontos vermelhos dos vistosos bancos desportivos deixam-no 
confortável e no controlo.

Os bancos desportivos do i30 N Line são em 
tecido com pespontos em vermelho.
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A elegância 
dos detalhes..
O novo i30 Hatchback.
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Elegante 
de qualquer ângulo.
As superficies e linhas precisas do premiado i30 foram agora atualizadas com uma ampla gama 
de novos e elegantes elementos de design. Mais ousada e elegante a nova grelha dianteira e o 
pára-choques redesenhado enfatizam a postura mais moderna do i30. Outro toque de 
sofisticação são as entradas de ar redesenhadas.
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Mais forte. Mais nítido. Mais sofisticado.

Com linhas mais nítidas e novos elementos estilisticos, o novo pára-choques traseiro é uma declaração de 
sofisticação. A linha inferior foi completamente redesenhada, destacando-se os elementos cromados e forma de 
bisel. Os faróis de nevoeiro traseiros mais finos e elegantes foram reposicionados mais abaixo no pára-choques para 
focar o centro de gravidade visual mais próximo do solo, reforçando a postura elegante. 
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Nova grelha dianteira mais larga e com elementos cromados de tom escuro. Duplo bisel cromado na parte inferior do pára-choques traseiro.

Destaques de design.
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Projetado
 para as suas deslocações –  
com todas as suas necessidades.

A nova i30 SW.
Redefenindo o conceito de beleza aliando com espaço, a nova i30 SW traz novos de design. 
Superficies esculpidas com precisão, uma silhueta estreita e novos detalhes de design dão um ar de 
sofisticação e elegância. Esta inteligente SW está a mudar o segmento com o seu elegante design 
aliada a uma excelente versatilidade e abundante espaço.
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Habitáculo elegante 
e luminoso.
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Entre a bordo de um novo 
nível de sofisticação 
e conforto.

O interior do i30.
Entre a bordo de qualquer uma das carroçarias do novo i30 e será instantaneamente contagiado pelos 
detalhes. A elegância do painel de instrumentos, as superfícies do habitáculo e os materiais 
cuidadosamente selecionados criam uma sensação de qualidade e espaço. Agora com um design interior 
moderno, o sofisticado habitáculo está equipado com novas saídas de ventilação e um ecrã tátil de 8” na 
consola central criam um aspeto mais tecnológico no i30.
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Cores exteriores.
Personalize o seu i30 com uma das nove cores exteriores disponíveis. 

Dark Knight (YG7) 
Metalizada

Silky Bronze (B6S) 
Metalizada

Phantom Black (PAE) 
Metalizada

Sunset Red (WR6) 
Metalizada

Polar White (PYW)
Sólida

Engine Red (JHR) 
Sólida

Teal (TG8) 
Metalizada

Amazon Grey (A5G) 
Metalizada

Shimmering Silver (R2T) 
Metalizada
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Cor interior.
O interior combina os acabamentos em preto com os bancos em tecido.

Tecido de cor escuraPreto (TRY)
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Já tem preocupações suficientes.

Deixe-nos 
cuidar de si. 

A vida é boa. Mas pode ser realmente ocupada. O trabalho, a família. Por vezes existem mil e 
uma coisas na cabeça. Portanto é reconfortante saber que quando entra a bordo do novo i30 
pode relaxar - tudo foi pensado. Desenhamos e equipamos o novo i30 Hatchback, i30 SW ou i30 
Fastback com a mais recente tecnologia de segurança, conectividade e motorizações eficientes. 
A tecnologia está sempre pronta para cuidar de si.
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Gancho de reboque.  Amovível e fiável. Pode confiar neste resistente e anti 
corrosível gancho de reboque para transportar a sua carga em segurança. 
Fácil de remover e disponível com cablagem de 7 ou 13 pinos
Ref. G4281ADE00 / G4281ADE10

Porcas de segurança. Estas porcas de segurança fornecem uma maior proteção 
contra roubo. Desfrute da tranquilidade de saber que as suas jantes de liga leve 
permanecem no lugar onde pertencem. Conjunto de 4.
Ref. 99490ADE50

Barras de tejadilho em alumínio. A solução versátil para aventureiros ao ar livre. 
estas fortes e leves barras de tejadilho em alumínio fornecem a base segura para a 
montagem dos seus sistemas de transporte no tejadilho. 
Ref. G4210ADE00AL

Rede para bagagem. Mantenha as suas coisas arrumadas, seguras e fáceis de 
encontrar. Esta rede foi projectada para o piso do compartimento de carga e sendo 
durável e flexível, evita que os itens frágeis se dispersem na bagageira. 
Ref. 85790E2000

Proteção das embaladeiras. Faça a primeira impressão contar. 
Enalteça a entrada no habitáculo com estas proteções das 

embaladeiras em aço inoxidável com o logo i30.
Ref. G4450ADE00ST

Barras de tejadilho em alumínio.  Estas resistentes e leves barras de 
tejadilho em alumínio são a solução versátil para as aventuras ao ar 
livre e uma solução prática de sistema de transporte.
Ref. HB5 / SW: G4210ADE00AL

Suporte de Bicicleta.Ref. 55701SBA10

Acessórios

Iluminação para os pés, branca. Iluminação subtil mas no entanto sofisticada: 
realce o seu habitáculo com este toque premium que cria um ambiente de requinte 
no espaço para pernas na parte dianteira do habitáculo sempre que destranca a 
porta, desvanecendo lentamente quando liga o motor. Também disponível em azul 
profundo. Conjunto de 2.
Ref. 99650ADE20W

Tapetes de borracha com destaque em cinzento ou azul. Independentemente da 
aventura que tenha realizado, não se preocupe com sapatos molhados, lamacentos 
ou com areia ao entrar no seu automóvel. Estes tapetes de chão resistentes e de 
fácil limpeza protegem todo o piso do seu habitáculo. Com o logo i30 e pontos de 
fixação para uma maior segurança e comodidade de instalação.
Ref. G4131ADE00GR/G4131ADE00BU

Proteção da bagageira em borracha. Independentemente do quão molhados ou 
lamacentos os objetos possam ficar, com esta proteção feita à medida irá conseguir 
proteger o o piso da sua bagageira. É resistente à água e anti-derrapante. A textura 
saliente e anti derrapante ajuda a evitar o movimento de carga.
Ref. G4122ADE00;G4122ADE10 / G4122ADE20

Capas para espelhos retrovisores. Adicione um toque de elegância ao i30 
e destaque outras características de design exterior com estas capas com 
acabamento brilhante de aço inoxidável. Conjunto de 2. 
Ref G4431ADE00ST
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Motor

Tipo KAPPA 1.0 T-GDI 6MT KAPPA 1.0 T-GDI 7DCT U  1.6  (MID) 6MT U  1.6  (HIGH) 48v Mild Hybrid 6MT U  1.6  (HIGH) 48v Mild Hybrid 7DCT

Nº de cilindros

Combustível

Cilindrada (cc)

Potência máxima (cv (kW) / rpm)

Binário máximo (Kg.m (Nm) / rpm)
28,6 (280) / 

 1.500 ~ 2.750

28,6 (280) / 

 1.500 ~ 3.000

32,6 (320) / 

2.000 ~ 2.250

Diâmetro x Curso (mm)

Taxa de Compressão 

Sistema ISG - Função 'Idle Stop & Go'

Transmissão
Manual de 6 

velocidades

Automática de dupla 

embraiagem de 7 

velocidades (7DCT)

Manual de 6 velocidades Manual de 6 velocidades
Automática de dupla embraiagem 

de 7 velocidades (7DCT)

Suspensão

Dianteira

Traseira
Direcção

Tipo

Raio de viragem mínimo (m)

Nº de voltas (batente a batente)
Travões

Tipo

Dianteiros / traseiros

Tipo de travão de estacionamento

Tracção

Eixo Motriz

Jantes e pneus

Jantes 
Jantes em liga leve de 16"

Pneus 205/55 R16

Pneu de Socorro

Kit de Reparação de Pneus

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) 6MT 7DCT 6MT 6MT 7DCT

Low (l/100km) 6,9 - 7,3 7,5 4,9 5,2 - 5,7 5,5

Medium (l/100km) 5,3 - 5,8 6,0 4,4 4,5 - 5,2 5,1

High (l/100km) 4,8 - 5,3 5,4 3,9 4,1 - 4,6 4,5

Extra High (l/100km) 6,0 - 6,5 6,6 5,1 5,2 - 5,8 6,0

Combined (l/100km) 5,6 - 6,0 6,2 5,5 4,7 - 5,3 5,3

Emissões CO2 - Combinado (g/km) 126 -137 140 115 122 - 137 137

Velocidade Máxima (km/h)

Aceleração em segundos (0-100Km/h) 

Garantias

Viatura 

Perfuração / Corrosão 
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50

Manual

Discos ventilados / Discos sólidos

Duplo circuito servo assistido com ABS, EBD e BAS 

Dianteiro

Jantes em liga leve de 16"

Jantes em liga leve de 18"

3

Gasolina

998

10:5 15:9

Sim

-

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.

6MT / 7DCT

136 (100) / 4.000

205/55 R16

225/40 R18

2,57

Jantes em liga leve de 16"

Jantes em liga leve de 17"

205/55 R16

225/45 R17

6MT / 7DCT

Multi-Link

Tipo McPherson

5,3

17,5 (172) /  

1.500 ~ 4.000

71x84

1.559 (R16) / 1.553 (R17)

4.340

12 anos sem limite de quilometros

7 anos sem limite de quilometros

1.573 (R16) / 1.567 (R17)

196

11,2

200

10,2

192

10,9

395 / 1.301

1.573 (R16) / 1.563 (R18)

1.455

1.795

2.650

1.216 / 1.246
1.800 / 1.830

1.000 / 500 ; - / -

1.559 (R16) / 1.549 (R18)

4

Diesel

1598

115 (85) / 4.000120 (88.3) / 6.000

77x85,8

1.559 (R16)

1.573 (R16)

1.500 / 1.500 ;  - / -

1.890 / 1.920
1.313 / 1.343

-

Sim

Pinhão e cremalheira. Assistida eletricamente 

Pneu de socorro temporário (T125/80D16)

Style | N-Line



Style N-Line

Conforto

Apoio lombar do banco do condutor com ajuste elétrico - S

Apoio para braços dianteiro com compartimento para arrumações S S

Apoio para braços traseiro S S

Banco com extensão do assento (condutor) - S

Banco do condutor e passageiro com ajustamento manual em altura S S

Chave interligente com botão Start & Stop - S

Chave retrátil com comando à distância e iluminação da fechadura S -

Cruise Control com limitador de velocidade e comandos no volante S S

Ecrã táctil de 10,25" - S

Ecrã táctil de 8" S -

Entrada AUX e USB S S

Sistema de ar condicionado automático (2 zonas) com função de desembaciamento automático - S

Sistema de navegação - S

Sistema de som com 6 altifalantes S S

Exterior

Capas dos espelhos exteriores com acabamento "Gloss" Preto (brilhante) - S

Dupla ponteira de escape - S

Escovas do limpa para-brisas "aeroblade" S S

Espelhos exteriores ajustáveis eletricamente, com aquecimento e ângulo amplo S S

Espelhos exteriores rebatíveis eletricamente S S

Grupos óticos dianteiros em LED - S

Grupos óticos traseiros em LED - S

Faróis em halogénio S -

Frisos cromados S -

Indicadores de mudança de direção nos espelhos exteriores S S

Jantes em liga leve de 16" -

Jantes em liga leve de 17" (N-Line: apenas no 1.0 TGDi) -

Jantes em liga leve de 18'' (N-Line: apenas no 1.6 CRDi 48v) -

Luzes de circulação diurna em LED S S

Pré-instalação de gancho de reboque S S

Puxadores das portas em cromado S S

Vidros traseiros privativos S S

Interior

Bancos em tecido S S

Banco traseiro rebatível assimetricamente (60/40) S S

Bancos dianteiros desportivos - S

Computador de bordo S -

Computador de bordo com ecrã "Supervision Cluster" de 7" - S

Integração de smartphone Apple Carplay e Android Auto* S S

Luz de bagageira S S

Manípulos interiores das portas em cromado (dianteiras e traseiras) S S

Pedais em alumínio - S

Suporte para copos na consola central S S

Tomada de 12V na consola central e bagageira S S

Vidros elétricos com auto up and down (dianteiros e traseiros) S S

Volante ajustável em altura e profundidade S S

Volante e manípulo de mudanças em pele S -

Volante perfurado e manípulo de mudanças em pele com o logótipo N - S

Segurança

ABS e controlo de estabilidade S S

Airbag do condutor e passageiro S S

Airbags laterais e de cortina S S

Ajuda ao arranque em subidas (HAC) S S

Alarme e imobilizador S S

Alerta de esquecimento de colocação do cinto de segurança S S

Câmara de estacionamento traseira com linhas auxiliares dinâmicas S S

Faróis de nevoeiro dianteiros S S

Indicador de perda de pressão dos pneus (TPMS) S S

Iluminação em curva S S

Sensor de luz S S

Sensor de chuva - S

Sensores de estacionamento traseiros S S

Alerta de arranque do veículo dianteiro (LVDA) S S

Sistema de alerta de fadiga do condutor (DAW) S S

Sistema de controlo automático dos máximos (HBA) S S

Sistema de manutenção à faixa de rodagem (LKAS) S S

Travagem autónoma de emergência (FCA) S S

 * Alguns smartphones poderão necessitar de aplicações (apps) de terceiros.

S = Série,   - = Não disponível,    O= Opção
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Motor

Tipo KAPPA 1.0 T-GDI 6MT KAPPA 1.0 T-GDI 7DCT U  1.6  (MID) 6MT U  1.6  (HIGH) 48v Mild Hybrid 6MT U  1.6  (HIGH) 48v Mild Hybrid 7DCT

Nº de cilindros

Combustível

Cilindrada (cc)

Potência máxima (cv (kW) / rpm)

Binário máximo (Kg.m (Nm) / rpm)
28,6 (280) / 

 1.500 ~ 2.750

28,6 (280) / 

 1.500 ~ 3.000

32,6 (320) / 

2.000 ~ 2.250
Diâmetro x Curso (mm)

Taxa de Compressão 

Sistema ISG - Função 'Idle Stop & Go'

Transmissão
Manual de 6 velocidades 

- 6 MT

Automática de dupla 

embraiagem de 7 

velocidades - 7DCT

Manual de 6 velocidades Manual de 6 velocidades - 6 MT
Automática de dupla embraiagem de 

7 velocidades - 7DCT

Suspensão

Dianteira

Traseira
Direcção

Tipo

Raio de viragem mínimo (m)

Nº de voltas (batente a batente)
Travões

Tipo

Dianteiros / traseiros

Tipo de travão de estacionamento

Tracção

Eixo Motriz

Jantes e pneus

Jantes 
Jantes em liga leve de 16"

Pneus 205/55 R16

Pneu de Socorro

Kit de Reparação de Pneus

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) 6MT 7DCT 6MT 6MT 7DCT
Low (l/100km) 7,0 - 7,4 7,6 5,0 5,2 - 5,6 5,5
Medium (l/100km) 5,3 - 5,8 6,1 4,4 4,5 - 5,2 5,1
High (l/100km) 4,8 - 5,3 5,5 3,9 4,1 - 4,6 4,5
Extra High (l/100km) 5,8 - 6,5 6,7 5,0 5,1 - 5,8 5,9
Combined (l/100km) 5,5 - 6,1 6,2 4,4 4,7 - 5,3 5,2
Emissões CO2 - Combinado (g/km) 124 - 137 142 115 121 -137 136

Velocidade Máxima (km/h)

Aceleração em segundos (0-100Km/h) 
Garantias

Viatura

Perfuração / Corrosão

04 2021

-

11,4 10,4

6MT / 7DCT

1.241 / 1.271

1.840 / 1.870

1.000 ; 500

Sim

1.559 (R16)

1.573 (R16)

1.313 / 1.343

1.890 / 1.920

1.500 / 1.500 ;  - / -

192

10,9

120 (88.3) / 6.000

17,5 (172) /  

1.500 ~ 4.000

71x84

10:1

Pneu de socorro temporário (T125/80D16)

2,57

Sim

Jantes em liga leve de 16"

Jantes em liga leve de 17"

Jantes em liga leve de 16"

Jantes em liga leve de 18"

115 (85) / 4.000

77x85,8

15:9

-

5,3

Tipo McPherson

Multi-Link

12 anos sem limite de quilometros

4 585

1 795

1 475

2 650

602 / 1.650

50

7 anos sem limite de quilometros

200

1565 (R16) / 1559 (R17)

1573 (R16) / 1567 (R17) 1.573 (R16) / 1.563 (R18)

1.559 (R16) / 1.549 (R18)

998

4

Diesel

1598

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.

136 (100) / 4.000

6MT / 7DCT

205/55 R16

225/45 R17

205/55 R16

225/40 R18

196

Duplo circuito servo assistido com ABS, EBD e BAS 

Discos ventilados / Discos sólidos

Manual

Dianteiro

Pinhão e cremalheira. Assistida eletricamente 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HYUNDAI i30 SW MY21

3

Gasolina



Style N-Line

Conforto

Apoio lombar do banco do condutor com ajuste elétrico - S

Apoio para braços dianteiro com compartimento para arrumações S S

Apoio para braços traseiro S S

Banco com extensão do assento (condutor) - S

Banco do condutor e passageiro com ajustamento manual em altura S S

Chave interligente com botão Start & Stop - S

Chave retrátil com comando à distância e iluminação da fechadura S -

Cruise Control com limitador de velocidade e comandos no volante S S

Ecrã táctil de 10,25" - S

Ecrã táctil de 8" S -

Entrada AUX e USB S S

Sistema de ar condicionado automático (2 zonas) com função de desembaciamento automático - S

Sistema de navegação - S

Sistema de som com 6 altifalantes S S

Exterior

Barras de tejadilho longitudinais S S

Capas dos espelhos exteriores com acabamento "Gloss" Preto (brilhante) - S

Dupla ponteira de escape - S

Escovas do limpa para-brisas "aeroblade" S S

Espelhos exteriores ajustáveis eletricamente, com aquecimento e ângulo amplo S S

Espelhos exteriores rebatíveis eletricamente S S

Grupos óticos dianteiros em LED - S

Grupos óticos traseiros em LED - S

Faróis em halogénio S -

Frisos cromados S -

Indicadores de mudança de direção nos espelhos exteriores S S

Jantes em liga leve de 16" -

Jantes em liga leve de 17" (N-Line: apenas no 1.0 TGDi) -

Jantes em liga leve de 18'' (N-Line: apenas no 1.6 CRDi 48v) -

Luzes de circulação diurna em LED S S

Pré-instalação de gancho de reboque S S

Puxadores das portas em cromado S S

Vidros traseiros privativos S S

Interior

Bancos em tecido S S

Banco traseiro rebatível assimetricamente (60/40) S S

Bancos dianteiros desportivos - S

Computador de bordo S -

Computador de bordo com ecrã "Supervision Cluster" de 7" - S

Integração de smartphone Apple Carplay e Android Auto* S S

Luz de bagageira S S

Manípulos interiores das portas em cromado (dianteiras e traseiras) S S

Pedais em alumínio - S

Suporte para copos na consola central S S

Tomada de 12V na consola central e bagageira S S

Vidros elétricos com auto up and down (dianteiros e traseiros) S S

Volante ajustável em altura e profundidade S S

Volante e manípulo de mudanças em pele S -

Volante perfurado e manípulo de mudanças em pele com o logótipo N - S

Segurança

ABS e controlo de estabilidade S S

Airbag do condutor e passageiro S S

Airbags laterais e de cortina S S

Ajuda ao arranque em subidas (HAC) S S

Alarme e imobilizador S S

Alerta de esquecimento de colocação do cinto de segurança S S

Câmara de estacionamento traseira com linhas auxiliares dinâmicas S S

Faróis de nevoeiro dianteiros S S

Indicador de perda de pressão dos pneus (TPMS) S S

Iluminação em curva S S

Sensor de luz S S

Sensor de chuva - S

Sensores de estacionamento traseiros S S

Alerta de arranque do veículo dianteiro (LVDA) S S

Sistema de alerta de fadiga do condutor (DAW) S S

Sistema de controlo automático dos máximos (HBA) S S

Sistema de manutenção à faixa de rodagem (LKAS) S S

Travagem autónoma de emergência (FCA) S S

*Alguns smartphones poderão necessitar de aplicações (apps) de terceiros.

S = Série,   - = Não disponível,    O= Opção
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Motor

Tipo KAPPA 1.0 T-GDI 6MT KAPPA 1.0 T-GDI 7DCT

Nº de cilindros

Combustível

Cilindrada (cc)

Potência máxima (cv (kW) / rpm)

Binário máximo (Kg.m (Nm) / rpm)
Diâmetro x Curso (mm)

Taxa de Compressão 

Sistema ISG - Função 'Idle Stop & Go'

Transmissão
Manual de 6 

velocidades

Automática de dupla 

embraiagem de 7 

velocidades (7DCT)

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

Jantes 

Pneus 

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) 6MT 7DCT
Low (l/100km) 7,3 7,5
Medium (l/100km) 5,7 6,0
High (l/100km) 5,2 5,4
Extra High (l/100km) 6,2 6,5
Combined (l/100km) 5,9 6,2
Emissões CO2 - Combinado (g/km) 135 140
Velocidade Máxima (km/h)

Aceleração em segundos (0-100Km/h) 
Garantias

Viatura / Pintura

Perfuração / Corrosão

* Valores de Co2 provisórios
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HYUNDAI i30 FASTBACK MY21

Jantes em liga leve de 17"

Dianteiro

Manual

Discos ventilados / Discos sólidos

Duplo circuito servo assistido com ABS, EBD e 

BAS 

2,57

5,3

17,5 (172) /  1.500 ~ 4.000

3

Gasolina

998

120 (88.3) / 6.000

71x84

10:1

Sim

Pneu de socorro temporário (T125/80D16)

225/45 R17

Pinhão e cremalheira. Assistida eletricamente 

Tipo McPherson

Multi-Link

12 anos sem limite de quilometros

7 anos sem limite de quilometros

450 / 1351

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.

196
11,4

50

2 650

1 425

1 795

4 455

1820 / 1850

1000 / 700

1252 / 1282

1567 (R17)

6MT / 7DCT

1559  (R17)



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS HYUNDAI i30 FASTBACK MY21

Conforto N-Line

Apoio lombar do banco do condutor com ajuste elétrico S

Apoio para braços dianteiro com compartimento para arrumações S

Apoio para braços traseiro S

Banco com extensão do assento (condutor) S

Banco do condutor e passageiro com ajustamento manual em altura S

Chave interligente com botão Start & Stop S

Cruise Control com limitador de velocidade e comandos no volante S

Ecrã táctil de 10,25" S

Ecrã táctil de 8" S

Entrada AUX e USB S

Sistema de ar condicionado automático (2 zonas) com função de desembaciamento automático S

Sistema de navegação S

Sistema de som com 6 altifalantes S

Exterior

Capas dos espelhos exteriores com acabamento "Gloss" Preto (brilhante) S

Escovas do limpa para-brisas "aeroblade" S

Espelhos exteriores ajustáveis eletricamente, com aquecimento e ângulo amplo S

Espelhos exteriores rebatíveis eletricamente S

Grupos óticos dianteiros em LED S

Grupos óticos traseiros em LED S

Indicadores de mudança de direção nos espelhos exteriores S

Jantes em liga leve de 17"

Luzes de circulação diurna em LED S

Pré-instalação de gancho de reboque S

Puxadores das portas em cromado S

Vidros traseiros privativos S

Interior

Bancos em tecido S

Banco traseiro rebatível assimetricamente (60/40) S

Bancos dianteiros desportivos S

Computador de bordo com ecrã "Supervision Cluster" de 7" S

Integração de smartphone Apple Carplay e Android Auto* S

Luz de bagageira S

Manípulos interiores das portas em cromado (dianteiras e traseiras) S

Pedais em alumínio S

Suporte para copos na consola central S

Tomada de 12V na consola central e bagageira S

Vidros elétricos com auto up and down (dianteiros e traseiros) S

Volante ajustável em altura e profundidade S

Volante perfurado e manípulo de mudanças em pele com o logótipo N S

Segurança

ABS e controlo de estabilidade S

Airbag do condutor e passageiro S

Airbags laterais e de cortina S

Ajuda ao arranque em subidas (HAC) S

Alarme e imobilizador S

Alerta de esquecimento de colocação do cinto de segurança S

Câmara de estacionamento traseira com linhas auxiliares dinâmicas S

Faróis de nevoeiro dianteiros S

Indicador de perda de pressão dos pneus (TPMS) S

Iluminação em curva S

Sensor de luz S

Sensor de chuva S

Sensores de estacionamento traseiros S

Alerta de arranque do veículo dianteiro (LVDA) S

Sistema de alerta de fadiga do condutor (DAW) S

Sistema de controlo automático dos máximos (HBA) S

Sistema de manutenção à faixa de rodagem (LKAS) S

Travagem autónoma de emergência (FCA) S

 * Alguns smartphones poderão necessitar de aplicações (apps) de terceiros.
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