i30 hatchback.
Classic.
1,455

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,955
1,549

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Жолтабан ені

4,340
2,650

1,562

Өлш. бір.: мм

Техникалық сипаттамалары
Қозғалтқыш:
Қуаты:
Айналу сәті:

Бензин 1.5 л (1,498 см3)
110 л.с / 6,000 айн/мин
144 Н·м / 3,500 айн/мин

Жетек және трансмиссия түрі:
Отын багы:
Отын шығыны (л/100 км):

2WD/6-сатылы МБАҚ
50 л
қалалық 8.4/қала сыртында 5.4

Қосымша жабдық
Қауіпсіздік

Жайлылық

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдыңғы қауіпсіздік көпшіктері

Кондиционер

Бұғаттауға қарсы тежеу жүйесі (ABS)

Электромеханикалық руль күшейткіші (MDPS)

Электрондық тұрақтандыру жүйесі ESC (Electronic Stability Control)

Артқы тұрақ датчиктері

Өрге қарай орыннан қозғалғанда ұстап тұру жүйесі HAC
(Hillstart Assist Control)

AUTO UP / DOWN функциясы бар жүргізуші есігінің электр әйнек көтергіштері

ISOFIX Балалар креслосына арналған бекіткіштер

Орталық құлпы және иммобилайзер

Балалар құлпы

Орталық құлыпты қашықтан басқару пульті және жиналмалы кілт
Артқы көрініс айналарын электрлік реттеу және жылыту
Шолу бұрышы кеңейтілген артқы көрініс айнасы
AERO Әйнек тазалағыштардың қаңқасыз қылшақтары
Жуғыш сұйықтық деңгейінің датчигі
Шиналардағы қысым датчигі
Капоттың қосымша шу оқшаулауы
Артқы әйнекті жылытқыш және жуғыш
Руль дөңгелегін биіктігі және ұзындығы бойынша реттеу
Battery Saver қуатты автоматты өшіру жүйесі
Трейлерді тұрақтандыру жүйесі

Жабдықтар / Опциялар
Орындықтардың матамен қапталуы

Қалпақшалары бар R15 болат дискілер

Satin Chrome Есіктердің ішкі тұтқаларының тысталуы

Уақытша қосалқы дөңгелек

Артқы орындықтардың арқалықтарын бүктеу 60/40

Алдыңғы және артқы шашыратқыштар

Алдыңғы орындықтарға арналған шынтақ қойғыш

Айналарды шанақ түсіне бояу

Алдыңғы орындықтардың арқалықтарындағы қалталар

Шанақ түстес сыртқы есік тұтқалары

Күлсалғыш және тұтатқыш

Бас жарықтың галогендік фаралары

Көзілдірік қабы
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының күнқағарларындағы айналар
RDS-радио + монохромды 3,8 " LCD дисплейі бар MP3 + USB
Акустикалық жүйе (жоғары жиіліктіні қоса алғанда, 6 динамик)
Аудиожүйені рульден басқару

5

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

8 890 000
Бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

₸

i30 hatchback.
Comfort.
1,455

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,955
1,549

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Жолтабан ені

4,340
2,650

1,562

Өлш. бір.: мм

Техникалық сипаттамалары
Қозғалтқыш:
Қуаты:
Айналу сәті:

Бензин 1.5 л (1,498 см3)
110 л.с / 6,000 айн/мин
144 Н·м / 3,500 айн/мин

Жетек және трансмиссия түрі:
Отын багы:
Отын шығыны (л/100 км):

2WD/6-сатылы АБАҚ
50 л
қалалық 8.4/қала сыртында 5.4

Қосымша жабдық
Қауіпсіздік

Жайлылық

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдыңғы қауіпсіздік көпшіктері

Кондиционер

Бұғаттауға қарсы тежеу жүйесі (ABS)

Электромеханикалық руль күшейткіші (MDPS)

Электрондық тұрақтандыру жүйесі ESC (Electronic Stability Control)

Артқы тұрақ датчиктері

Өрге қарай орыннан қозғалғанда ұстап тұру жүйесі HAC
(Hillstart Assist Control)

AUTO UP / DOWN функциясы бар жүргізуші есігінің электр әйнек көтергіштері

ISOFIX Балалар креслосына арналған бекіткіштер

Орталық құлпы және иммобилайзер

Балалар құлпы

Орталық құлыпты қашықтан басқару пульті және жиналмалы кілт
Артқы көрініс айналарын электрлік реттеу және жылыту
Шолу бұрышы кеңейтілген артқы көрініс айнасы
AERO Әйнек тазалағыштардың қаңқасыз қылшақтары
Жуғыш сұйықтық деңгейінің датчигі
Шиналардағы қысым датчигі
Капоттың қосымша шу оқшаулауы
Артқы әйнекті жылытқыш және жуғыш
Руль дөңгелегін биіктігі және ұзындығы бойынша реттеу
Battery Saver қуатты автоматты өшіру жүйесі
Жүргізу режимін таңдау Drive Mode Select

Жабдықтар / Опциялар
Орындықтардың матамен қапталуы

Қалпақшалары бар R15 болат дискілер

Satin Chrome Есіктердің ішкі тұтқаларының тысталуы

Уақытша қосалқы дөңгелек

Артқы орындықтардың арқалықтарын бүктеу 60/40

Алдыңғы және артқы шашыратқыштар

Алдыңғы орындықтарға арналған шынтақ қойғыш

Айналарды шанақ түсіне бояу

Алдыңғы орындықтардың арқалықтарындағы қалталар

Шанақ түстес сыртқы есік тұтқалары

Күлсалғыш және тұтатқыш

Бас жарықтың галогендік фаралары

Көзілдірік қабы
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының күнқағарларындағы айналар
RDS-радио + монохромды 3,8 " LCD дисплейі бар MP3 + USB
Акустикалық жүйе (жоғары жиіліктіні қоса алғанда, 6 динамик)
Аудиожүйені рульден басқару

5

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

9 190 000
Бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

₸

i30 hatchback.
Style.
1,455

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,955
1,549

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Жолтабан ені

4,340
2,650

1,562

Өлш. бір.: мм

Техникалық сипаттамалары
Қозғалтқыш:
Қуаты:
Айналу сәті:

Бензин 1.5 л (1,498 см3)
110 л.с / 6,000 айн/мин
144 Н·м / 3,500 айн/мин

Жетек және трансмиссия түрі:
Отын багы:
Отын шығыны (л/100 км):

2WD/6-сатылы АБАҚ
50 л
қалалық 8.4/қала сыртында 5.4

Қосымша жабдық
Қауіпсіздік

Жайлылық

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдыңғы қауіпсіздік көпшіктері

Кондиционер

Бұғаттауға қарсы тежеу жүйесі (ABS)

Электромеханикалық руль күшейткіші (MDPS)

Электрондық тұрақтандыру жүйесі ESC (Electronic Stability Control)

Артқы тұрақ датчиктері

Өрге қарай орыннан қозғалғанда ұстап тұру жүйесі HAC
(Hillstart Assist Control)

AUTO UP / DOWN функциясы бар барлық есіктердің жарақаттануға қауіпсіз
әйнек көтергіштері

ISOFIX Балалар креслосына арналған бекіткіштер

Орталық құлпы және иммобилайзер

Балалар құлпы

Орталық құлыпты қашықтан басқару пульті және жиналмалы кілт
Айналарды бүктеуге арналған электр жетегі
Артқы көрініс камерасы
Артқы көрініс айналарын электрлік реттеу және жылыту
Шолу бұрышы кеңейтілген артқы көрініс айнасы
AERO Әйнек тазалағыштардың қаңқасыз қылшақтары
Жуғыш сұйықтық деңгейінің датчигі
Шиналардағы қысым датчигі
Алдыңғы орындықтарды жылыту
Капоттың қосымша шу оқшаулауы
Артқы әйнекті жылытқыш және жуғыш
Руль дөңгелегін биіктігі және ұзындығы бойынша реттеу
Battery Saver қуатты автоматты өшіру жүйесі
Жүргізу режимін таңдау Drive Mode Select

Жабдықтар / Опциялар
Орындықтардың матамен қапталуы

Қалпақшалары бар R15 болат дискілер

Satin Chrome Есіктердің ішкі тұтқаларының тысталуы

Уақытша қосалқы дөңгелек

Артқы орындықтардың арқалықтарын бүктеу 60/40

Алдыңғы және артқы шашыратқыштар

Алдыңғы орындықтарға арналған шынтақ қойғыш

Айналарды шанақ түсіне бояу

Алдыңғы орындықтардың арқалықтарындағы қалталар

Шанақ түстес сыртқы есік тұтқалары

Күлсалғыш және тұтатқыш

Бас жарықтың галогендік фаралары

Көзілдірік қабы

Жарық датчигі (жақын жарықты автоматты түрде қосу)

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының күнқағарларындағы айналар
RDS-радио + түрлі түсті 8" Touch Screen LCD-дисплейімен MP3 + USB
Apple CarPlayTM және Android AutoTM қолданбаларын қолдау
Bluetooth қолдауы (дауыстық пәрмендерді анықтау функциясымен)
Акустикалық жүйе (жоғары жиіліктіні қоса алғанда, 6 динамик)
Аудиожүйені рульден басқару

5

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

9 990 000
Бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

₸

i30 hatchback.
Style Plus.
1,455

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,955
1,549

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Жолтабан ені

4,340
2,650

1,562

Өлш. бір.: мм

Техникалық сипаттамалары
Қозғалтқыш:
Қуаты:
Айналу сәті:

Бензин 1.5 л (1,498 см3)
110 л.с / 6,000 айн/мин
144 Н·м / 3,500 айн/мин

Жетек және трансмиссия түрі:
Отын багы:
Отын шығыны (л/100 км):

2WD/6-сатылы АБАҚ
50 л
қалалық 8.4/қала сыртында 5.4

Қосымша жабдық
Қауіпсіздік

Жайлылық

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдыңғы қауіпсіздік көпшіктері
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері
Алдыңғы және артқы орындықтардағы жолаушыларға арналған қауіпсіздік
перделері
Бұғаттауға қарсы тежеу жүйесі (ABS)
Электрондық тұрақтандыру жүйесі ESC (Electronic Stability Control)
Өрге қарай орыннан қозғалғанда ұстап тұру жүйесі HAC
(Hillstart Assist Control)
ISOFIX Балалар креслосына арналған бекіткіштер
Балалар құлпы

Климат-бақылау
Булануға қарсы жүйе
Электромеханикалық руль күшейткіші (MDPS)
Артқы тұрақ датчиктері
AUTO UP / DOWN функциясы бар барлық есіктердің жарақаттануға қауіпсіз
әйнек көтергіштері
Орталық құлпы және иммобилайзер
Қозғалтқышты іске қосу батырмасы және Smart Key қашықтан басқару чип кілті
Айналарды бүктеуге арналған электр жетегі
Артқы көріністің сыртқы айналарындағы жарықтандыру
Артқы көрініс камерасы
Артқы көрініс айналарын электрлік реттеу және жылыту
Шолу бұрышы кеңейтілген артқы көрініс айнасы
AERO Әйнек тазалағыштардың қаңқасыз қылшақтары
Жаңбыр датчигі
Жуғыш сұйықтық деңгейінің датчигі
Шиналардағы қысым датчигі
Круиз-бақылау
Рульді жылыту
Алдыңғы орындықтарды жылыту
Капоттың қосымша шу оқшаулауы
Артқы әйнекті жылытқыш және жуғыш
Руль дөңгелегін биіктігі және ұзындығы бойынша реттеу
Battery Saver қуатты автоматты өшіру жүйесі
Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау құрылғысы
Жүргізу режимін таңдау Drive Mode Select

Жабдықтар / Опциялар
Орындықтардың матамен қапталуы
Рульдің және БАҚ иінтірегінің былғары қаптамасы
Металдандырылған басқыштар мен интерьер бөлшектері
Satin Chrome Есіктердің ішкі тұтқаларының тысталуы
Артқы орындықтардың арқалықтарын бүктеу 60/40
Алдыңғы орындықтарға арналған шынтақ қойғыш
Алдыңғы орындықтардың арқалықтарындағы қалталар
Күлсалғыш және тұтатқыш
Көзілдірік қабы
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының күнқағарларындағы айналар
RDS-радио + түрлі түсті 8" Touch Screen LCD-дисплейімен MP3 + USB
Apple CarPlayTM және Android AutoTM қолданбаларын қолдау
Bluetooth қолдауы (дауыстық пәрмендерді анықтау функциясымен)
Акустикалық жүйе (жоғары жиіліктіні қоса алғанда, 6 динамик)
Аудиожүйені рульден басқару

5

Құйма дискілер R16
Уақытша қосалқы дөңгелек
Алдыңғы және артқы шашыратқыштар
Жылу итергіш әйнектер Solar Control
Dark Chrome әрлеуімен радиатор торы
Satin Chrome әрлеуімен артқы бампер жапсырмасы
Satin Chrome әйнектеу сызығының металдандырылған әрлеуі
Айналарды шанақ түсіне бояу
Шанақ түстес сыртқы есік тұтқалары
Бұрылысты жарықтандыратын бас жарықтың галогендік фаралары
Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары LED DRL
Сыртқы айналардағы бұрылыс сигналын қайталағыш
Алдыңғы тұманға қарсы фаралар
Жарық датчигі (жақын жарықты автоматты түрде қосу)

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

10 490 000 ₸
Бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

i30 hatchback.
Premium.
1,455

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,955
1,549

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Жолтабан ені

4,340
2,650

1,562

Өлш. бір.: мм

Техникалық сипаттамалары
Қозғалтқыш:
Қуаты:
Айналу сәті:

Бензин 1.5 л (1,498 см3)
110 л.с / 6,000 айн/мин
144 Н·м / 3,500 айн/мин

Жетек және трансмиссия түрі:
Отын багы:
Отын шығыны (л/100 км):

2WD/6-сатылы АБАҚ
50 л
қалалық 8.4/қала сыртында 5.4

Қосымша жабдық
Қауіпсіздік

Жайлылық

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдыңғы қауіпсіздік көпшіктері
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері
Алдыңғы және артқы орындықтардағы жолаушыларға арналған қауіпсіздік
перделері
Бұғаттауға қарсы тежеу жүйесі (ABS)
Электрондық тұрақтандыру жүйесі ESC (Electronic Stability Control)
Өрге қарай орыннан қозғалғанда ұстап тұру жүйесі HAC
(Hillstart Assist Control)
ISOFIX Балалар креслосына арналған бекіткіштер

Климат-бақылау
Булануға қарсы жүйе

Балалар құлпы

Орталық консольдегі артқы жолаушыларға арналған ауа беру дефлекторы
AUTO HOLD ұстап тұру функциясы бар электронды тұрақ тежегіші
Электромеханикалық руль күшейткіші (MDPS)
Артқы тұрақ датчиктері
Алдыңғы тұрақ датчиктері
AUTO UP / DOWN функциясы бар барлық есіктердің жарақаттануға қауіпсіз әйнек
көтергіштері
Орталық құлпы және иммобилайзер
Қозғалтқышты іске қосу батырмасы және Smart Key қашықтан басқару чип кілті
7" LCD-мониторы бар SUPER VISION аспаптар панелі
Айналарды бүктеуге арналған электр жетегі
Артқы көріністің сыртқы айналарындағы жарықтандыру
Артқы көрініс камерасы
Артқы көрініс айналарын электрлік реттеу және жылыту
Шолу бұрышы кеңейтілген артқы көрініс айнасы
Автоматты күңгірттелетін артқы көрініс айнасы
AERO Әйнек тазалағыштардың қаңқасыз қылшақтары
Жаңбыр датчигі
Жуғыш сұйықтық деңгейінің датчигі
Шиналардағы қысым датчигі
Круиз-бақылау
Рульді жылыту
Алдыңғы орындықтарды жылыту
Капоттың қосымша шу оқшаулауы
Артқы әйнекті жылытқыш және жуғыш
Руль дөңгелегін биіктігі және ұзындығы бойынша реттеу
Battery Saver қуатты автоматты өшіру жүйесі
Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау құрылғысы
Жүргізу режимін таңдау Drive Mode Select

Жабдықтар / Опциялар
Орындықтардың матамен қапталуы
Рульдің және БАҚ иінтірегінің былғары қаптамасы
Металдандырылған басқыштар мен интерьер бөлшектері
Satin Chrome Есіктердің ішкі тұтқаларының тысталуы
Артқы орындықтардың арқалықтарын бүктеу 60/40
Алдыңғы орындықтарға арналған жылжымалы шынтақ қойғыш
Алдыңғы орындықтардың арқалықтарындағы қалталар
Күлсалғыш және тұтатқыш
Көзілдірік қабы
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының күнқағарларындағы айналар
Мультимедиялық кешен (түрлі түсті 10,25" LCD-дисплей Touch Screen)
Apple CarPlayTM және Android AutoTM қолданбаларын қолдау
Bluetooth қолдауы (дауыстық пәрмендерді анықтау функциясымен)
Акустикалық жүйе (жоғары жиіліктіні қоса алғанда, 6 динамик)
Аудиожүйені рульден басқару

Құйылған дискілер R17, Michelin резеңкесі
Уақытша қосалқы дөңгелек
Алдыңғы және артқы шашыратқыштар
Жылу итергіш әйнектер Solar Control
Dark Chrome әрлеуімен радиатор торы
Satin Chrome әрлеуімен артқы бампер жапсырмасы
Satin Chrome әйнектеу сызығының металдандырылған әрлеуі
Айналарды шанақ түсіне бояу
Шанақ түстес сыртқы есік тұтқалары
Бұрылысты жарықтандыратын бас жарықтың жарықдиодты фаралары
Жарықдиодты артқы шамдар
Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары LED DRL
Сыртқы айналардағы бұрылыс сигналын қайталағыш
Алдыңғы тұманға қарсы фаралар
Жарық датчигі (жақын жарықты автоматты түрде қосу)

Smartsense топтамасы

SCC Ақылды круиздік бақылау, FCA Алдынан соқтығысуды болдырмау көмекшісі,
LFA Қозғалыс жолағымен жүру көмекшісі, LKA Автомобильді қозғалыс жолағында ұстау көмекшісі
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Бағалар теңгемен көрсетілген,
автокөлікті қазақстандық өндіруші немесе оның уәкілетті өкілі сатқан кезде
ҚҚС ескерілмейді.

11 790 000 ₸
Бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

