
Ceník osobních vozů  (platnost od 1. června 2018)*

Nový Hyundai i30
Limitovaná edice Best of Czech 
Varianta Výkon (kW/k) Převodovka Fastback Kombi

T-GDI 120 Best of Czech s rozšířenou výbavou 88/120 6st. manuální 389 990 Kč 399 990 Kč 
Best of Czech Go s rozšířenou výbavou 88/120 6st. manuální    – 419 990 Kč 
Style 88/120 6st. manuální 419 990 Kč 429 990 Kč 

T-GDI 140 Best of Czech s rozšířenou výbavou 103/140 6st. manuální 419 990 Kč 429 990 Kč 
Best of Czech Go s rozšířenou výbavou 103/140 6st. manuální    – 449 990 Kč 

 Špičková bezpečnost již  ve standardu

●  Systém varování před čelním nárazem FCW 
a autonomní nouzové brzdění FCA

●  Aktivní asistent jízdy v pruzích LKA
●  Sledování únavy řidiče DAW
●  Elektronický stabilizační systém ESC, asistent 

rozjezdu do svahu HAC
●  6 airbagů

Paket Go (pro kombi) zdůrazňující sportovní vzhled:

●   16" alu kola
●   Čelní maska „Fastback“, černě lakovaná vnější zrcátka
●   Unikátní sportovní čalounění, černé provedení stropu  

a sloupků, zadní tmavá skla
●   Rádio s 5" dotykovým barevným displejem 
●   Zadní parkovací kamera
●   Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
●   Ovládání předních a zadních oken  

jedním dotykem

Verzi Style orientovanou na mimořádné pohodlí:

●   16" alu kola
●   Duální automatická klimatizace 
●   Vyhřívaný volant a přední sedadla
●   Samostmívací vnitřní zrcátko
●   Elektricky sklopná vnější zrcátka
●   Prémiové látkové čalounění sedadel
●   Rádio s 5" dotykovým barevným displejem 
●   Zadní loketní opěrka, průvlak na lyže
●   Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce

 Mimořádně bohatá komfortní a funkční výbava 

●   Klimatizace
●  15" alu kola (pro Fastback 16") 
●  Kůží potažený volant 
●  LED denní světla, statické přisvěcování do zatáčky, přední mlhovky
●  Elektricky ovládaná přední a zadní okna
●  Zadní parkovací senzory
●  Rádio USB, AUX, multifunkční volant, Bluetooth handsfree
●  Tempomat, palubní počítač
●  Aut. světlomety 
●  Aut. přepínání dálkových světel HBA
●  a mnoho dalšího

*  Akční nabídka se vztahuje na vybrané skladové vozy objednané do 30. 6. 2018 nebo do odvolání u participujících autorizovaných dealerů Hyundai a platí pro zakoupení jednoho 
vozu na 1 zákazníka v případě využití bonusu „Objevte Hyundai“ s bezkonkurenčním Hyundai pojištěním. Akční nabídka neplatí pro velkoodběratele. Podmíněnost Hyundai 
pojištěním se nevztahuje na zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a registrovat v zahraničí.

**  Reprezentativní příklad financování Hyundai i30 FB Best of Czech T-GDI 120 s programem Hyundai Finance PREMIUM i30: pořizovací cena 399 990,- Kč vč. DPH, výše úvěru 
159 996,- Kč, akontace 60% (239 994,- Kč); pevná úroková sazba: 2,99% p.a., RPSN: 13,2% p.a.; měsíční (1.–59.) splátka úvěru 1 662,- Kč, 60. splátka úvěru 79 998,- Kč; měsíční 
splátka pojištění HAV 990,- Kč, POV 156,- Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 0,- Kč; délka úvěru 5 let. Celková částka k uhrazení (jistina, úroky, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 
246 816,- Kč, pojištění u pojišťovny UNIQA. 

i30 Fastback s bohatou výbavou může být Vaše již za 2 808 Kč vč. DPH měsíčně s financováním Hyundai Finance Premium. **

Hyundai i30 Best of Czech – to je nejvyšší kvalita, prostor, moderní design, vyspělá technika, a především:

Patříte mezi nejnáročnější a požadujete ještě více? Pak zvolte:

TEST 2017

Akční nabídka obsahuje zvýhodnění až 110 000 Kč, zahrnující cenovou výhodu až 77 000 Kč a rozšířenou výbavu navíc v hodnotě 33 000 Kč, a platí při 
využití financování Hyundai Finance.



www.porovnejhyundai.cz (Porovnejte si vozy Hyundai s konkurencí)
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje 
právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se 
prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce Hyundai. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení 
jsou pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor Czech s.r.o, a nezavazují 
k uzavření smlouvy. Fotografie je pouze ilustrativní.  

● standardní výbava     - nedodává se       + v paketu

*  Aplikace  Apple  CarPlay a Android Auto nejsou na českém trhu podporovány.

VNĚJŠÍ VÝBAVA Best of Czech Style
15" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/65 R15, 16" kola z lehkých slitin, pneumatiky 205/55 R16 (jen pro Fastback) ● -
16" kola z lehkých slitin, pneumatiky 205/55 R16 + ●
17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/45 R17 (jen pro Fastback) - ●
Sada na opravu pneumatik ● ●
Nárazníky v barvě vozu, vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu ● ●
Chromovaná lišta bočních oken - ●
Projektorové přední světlomety ● ●
Přední mlhovky, LED denní světla a statické přisvěcování do zatáčky ● ●
Střešní ližiny – pouze pro kombi ● ●
Boční blikače integrované ve zpětných zrcátkách, tónovaná skla ● ●
Metalický lak karosérie 16 900 16 900

BEZPEČNOST   
Antiblokovací systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD + brzdový asistent BA + stabilizační systém ESC ● ●
Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA + asistent pro sledování pozornosti řidiče DAW ● ●
Autonomní nouzové brzdění FCA s varováním před čelním nárazem FCW  + asistent pro rozjíždění do kopce HAC ● ●
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný), boční airbagy předních sedadel a okenní airbagy pro přední a zadní sedadla ● ●
Funkce varovných světel při nouzovém brzdění, imobilizér, úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ● ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT   
Anatomicky tvarovaná sedadla s látkovým čalouněním ● -
Anatomicky tvarovaná sedadla s prémiovým látkovým čalouněním - ●
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, výškově a podélně nastavitelný volant ● ●
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce - ●
Elektrická bederní opěrka v sedadle řidiče, kapsy na opěradlech předních sedadel - ●
Vyhřívání předních sedadel, vyhřívaný volant - ●
Kůží potažený volant a hlavice řadící páky ● ●
Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem, otáčkoměr a palubní počítač, regulace osvětlení palubních přístrojů ● ●
Elektricky ovládaná přední a zadní okna ● ●
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ● ●
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a alarm, 2 sklopné klíče, automatické uzamčení vozu při rozjezdu ● ●
Manuální klimatizace  ● -
Duální automatická klimatizace s funkcí automatického odmlžování - ●
Monitorování tlaku v pneumatikách, ISG - stop and go systém ● ●
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, okna ovládaná jedním dotykem,  zadní parkovací kamera s obrazem na displeji 
rádia + ●

Funkce komfortního blikání jedním dotykem ● ●
Tempomat s omezovačem rychlosti ● ●
Zadní parkovací senzory ● ●
Přední parkovací senzory, samostmívací vnitřní zrcátko - ●
Automatické světlomety (světelný senzor) + automatické přepínání dálkových světel HBA ● ●
Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem (výbava Style - posuvná) ● ●
Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla ● ●
Osvětlení zavazadlového prostoru a schránky před spolujezdcem, 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, kryt 
zavazadlového prostoru ● ●

Průvlak na lyže v opěradle zadního sedadla, fixační síť v zavazadlovém prostoru     - ●
Vnitřní ochranná síť za zadními sedadly – pouze pro kombi - ●
Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle, krytá kosmetická zrcátka ve slunečních clonách ● ●
Metalický dekor středového panelu, osvětlení kosmetických zrcátek, zadní opěrka rukou         - ●
Úložné přihrádky pod podlahou zavazadlového prostoru – pouze pro kombi ● ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA   
Rádio (MP3+RDS+USB & iPod) + 4 reproduktory (2 přední + 2 zadní), monochromatický displej ● ●
Integrovaná navigace s 8" dotykovým displejem, DAB, podpora funkcí Android Auto & Apple CarPlay*,                                                         
bezplatné aktualizace mapových podkladů po dobu 10 let (1× ročně) v hodnotě 30 000 Kč! (jen pro Fastback) - 25 000

Ovládání audiosystému na volantu, bluetooth handsfree ● ●
5" barevný dotykový displej + ●
2 výškové reproduktory - ●

PAKETY VÝBAV   
Go (pouze pro verzi kombi, ve verzi Best of Czech Go je již obsažen)
- černá maska chladiče s chromováním typ „Fastback“, černě lakovaná vnější zpětná zrcátka 
-   unikátní sportovní čalounění sedadel, černé provedení stropu a sloupků, kůží potažený perforovaný volant,  

zadní tmavá skla
- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, okna ovládaná jedním dotykem
- 5" barevný dotykový displej rádia, zadní parkovací kamera s obrazem na displeji rádia 
- 16" kola z lehkých slitin, pneumatiky 205/55 R16

20 000 / ● -

ZÁRUKY A SLUŽBY   
5 let záruka bez omezení ujetých km v ceně
5 let asistenční služby, 5 let kondiční prohlídky v ceně

PŘÍSLUŠENSTVÍ   
Bezpečnostní sada - (výstražný trojúhelník, sada žárovek, vlečné autolano, lékárnička, výstražná vesta, pracovní rukavice) 1 199
Dojezdová rezerva + zvedák (nahrazuje sadu na opravu pneumatik) 1 790
Podlahové rohože velurové 1 290

Autorizovaný prodejce:



Hyundai i30 FASTBACK

TECHNICKÉ ÚDAJE
KAROSÉRIE

Typ 5dveřová, 5místná

MOTOR 1,0 T-GDI D-CVVT 1,4 T-GDI D-CVVT

Typ zážehový řadový DOHC,12 V zážehový řadový DOHC,16 V

Zdvihový objem motoru (cm3) 998 1353

Druh paliva 95 NAT 95 NAT

Počet válců 3 4

Kompresní poměr 10.0:1 10.0:1

Maximální výkon (kW/k/ot./min.) 88.3/120/6 000 103/140/6 000

Maximální točivý moment (Nm/ot./min.) 172/1 500-4 000 242/1 500-3 200

Příprava směsi vícebodové vstřikování vícebodové vstřikování

Objem palivové nádrže (l) 50



1) Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

2) Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy  
a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány  
předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, 
ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. 

3) Na vozidla vybavená panoramatickou střechou nelze namontovat střešní nosič.

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 12 let na prorezivění karoserie www.hyundai.cz

MOTOR 1,0 T-GDI D-CVVT 1,4 T-GDI D-CVVT

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ převodovky manuální manuální DCT1)

Počet převodových stupňů 6 6 7

DYNAMIKA

Maximální rychlost (km/h) 188 208 203

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 11.5 9.2 9.5

SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO2 (l/100km)/(g/km)2) pneu 205/55 R16 / 225/45 R17 pneu 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 ZR18

Cyklus - městský 6.0 / 140 6.9 / 160 6.4 / 149

 - mimoměstský 4.6 / 108 5.1 / 118 5.1 / 119

 - kombinovaný 5.2 / 120 5.7 / 134 5.6 / 129

HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg)  1317 - 1460 1330 - 1484 1362 - 1514

Největší technicky přípustná hmotnost 1820 1840 1860

Hmotnost brzděného přívěsu 1200 1400 1400

Hmotnost nebrzděného přívěsu 600

Nosnost střechy 803)

ROZMĚRY

Celková délka (mm) 4455

Celková šířka (mm) 1795

Celková výška (mm) 1425

Rozvor (mm) 2650

Rozchod vpředu (mm)    
205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 ZR18

1565 / 1559 / 1555 

Rozchod vzadu (mm)     
205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 ZR18

1573 / 1567 / 1563

Poloměr otáčení (m) 5.3

Minimální světlá výška (mm) 140

Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená 
sedadla /VDA/

450 / 1351

PODVOZEK

Přední náprava typ McPherson se stabilizátorem

Zadní náprava víceprvková

Přední / zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové


