
Прайс-парақ

i30 hatchback

Қауіпсіздік
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік көпшіктері, 
ABS Тежегіштердің бұғатталуын болдырмайтын жүйе, ESC 
Электронды бағдарлық тұрақтылық жүйесі, HAC Өрге қарай 
орыннан қозғалғанда ұстап тұру жүйесі, TPMS Шиналардағы 
қысымды мониторингілеу жүйесі, Иммобилайзер

Жайлылық және жабдық
Жарық датчигі, Алдыңғы және артқы электрлі әйнек кө-
тергіштер, Артқы көрініс айналарын электрлік реттеу және 
жылыту, Рульдік басқаруды электрлік күшейткіш, Жүргізуші 
орындығын биіктігі бойынша қолмен реттеу 

Интерьер
Орындықтардың матамен тысталуы, Артқы орындық арқа-
лығының 60:40 қатынасында бүктелуі, Бірінші қатардағы 
оқуға арналған лампалар, Портативті күлсалғыш

Экстерьер
Күндізгі жүріс оттары, Еесіктің боялған тұтқалары және бүйір 
айналардың шанақ түсіне боялған корпустары, Спойлер, 
Шашыратқыштар

Жиынтықталым Style Prime
Бағасы 11 190 000 12 790 000
Жеңілдікті ескергендегі бағасы* 10 390 000 11 890 000

Қосымша жабдық
Қауіпсіздік
Артқы тұраққа қою датчиктері v
Динамикалық белгілері бар артқы көрініс камерасы v v
Бүйірлік көпшіктер мен қауіпсіздік перделері v
Соқыр аймақтарды бақылау жүйесі (BCW) v
MSLA (жылдамдықты қолмен шектеу көмекшісі) v
Жайлылық және жабдық
Екі аймақтық климатты бақылау v
Терезенің булануға қарсы функциясы v
Алдыңғы орындықтарды жылыту v v
Круиз-бақылау v
Руль дөңгелегіндегі аудиожүйені басқару v v
Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі v v
Auto функциясы бар барлық терезелердің электр жетегі v v
Салонның қосымша электрлік жылытқышы PTC v
Телефонды сымсыз зарядтау v
Алдыңғы дискілік тежегіштер v v
Артқы дискілік тежегіштер v
Электрондық тұрақ тежегіші EPB + AutoHold v
Жылытылатын бүйірлік артқы көрініс айналарын бүктеуге арналған электр жетегі v v
Консольдегі ауа өткізгіш v
Автоматты оталдыру функциясы бар Smart кілті v
Интерьер
Орындықтардың былғарымен+матамен аралас тысталуы v
8" дисплейі бар аудиожүйе (RADIO+ RDS) v v
Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы v v
БАҚ селекторының тысталуы (былғары+хром) v v



Есіктердің ішкі тұтқаларын хроммен әрлеу v v
Люгі бар панорамалық шатыр v
Толық өлшемді жеңіл балқығыш қосалқы дөңгелек v v
Салонның нүктелі жарықтандыруы (LED) v
Багаж бөліміндегі сөре v v
Жүкті бекітуге арналған тор v v
Металл басқыштар v
Алдыңғы, тасымалды күл салғыш v v
Экстерьер
Жеңіл балқығыш дискілер 16" v
Жеңіл балқығыш дискілер 17" v
Прожекторлық типті галогенді фаралар + бұрылысты жарықтандыру v
Прожекторлық типті жарықдиодты LED фаралар + бұрылысты жарықтандыру v
Күндізгі жарықдиодты LED жүріс шамдары v
Жарықдиодты LED ауқым шырақтары v v
Тұманға қарсы фаралар v v
Артқы көріністің бүйірлік айналарындағы бұрылыс сигналдарын қайталағыштар v v
Бүйірлік айналардағы лампалар v
«Қара хром» хромдалған элементтері бар радиатор торы v v

Техникалық сипаттамалары
Қозғалтқыш 1.5 DPi

Берілісті ауыстырып қосу қорабы 6 AT
Жетек түрі 2WD

Максималды қуаты, айн/мин кезінде а.к. 110 / 6.000
Максималды сәт, айн/мин кезінде Nm 144/3500

Үдеу уақыты (0-100 км/сағ, сек) 12.3
Қалада/қала сыртындағы отын шығыны (л/100 км) 7.3/5.2

Макс. жылдамдығы, км/сағ 187
Габариттік өлшемдері: ұзындығы, ені, биіктігі, мм 4585x1795x1475

Минималды жол саңылауы, мм 140
Жарақталған салмағы, кг, min-max 1176

Отын багы, л 50-53

Бағалар теңгемен көрсетілген, автокөлікті қазақстандық өндіруші немесе оның уәкілетті өкілі сатқан кезде ҚҚС ескерілмейді.

Күмәндануға жол бермеу  үшін осы прайс-парақта көрсетілген ұсынбалы бағалар Hyundai уәкілетті Дилерлерінің өз қалауы бойынша Өнімді/
Сервистік тауарды әлеуетті Сатып алушылар үшін Өнімді және/немесе Сервистік тауарды өткізу бағаларын белгілеу құқығын шектейтін ретінде 
түсіндірілмеуі тиіс.

Ұсыныс 19.05.2023 жылдан бастап қолданылады. Науқан мерзімі шектеулі.


