
Hyundai i30

21% Bijtelling



Nieuw uiterlijk, 
nieuwe motoren
De Hyundai i30 hatchback en Hyundai i30 Wagon waren al zeer verleidelijke 
auto’s, maar zijn dankzij een opfrisbeurt nu nog aantrekkelijker. Onze compacte 
middenklasser heeft een heel nieuw front, waarbij de hexagonale grille ‑ het 
nieuwe familiegezicht van Hyundai ‑ nog meer in het oog springt. En de nieuw 
ontwikkelde zuinige motoren voor de Hyundai i30 hatchback en Wagon voldoen 
allemaal aan de Euro 6‑emissienorm. Ze blinken uit door hun efficiency en lage 
CO2‑uitstoot. Speciale aandacht gaat uit naar de nieuwe CRDi‑dieselmotor in de 
Hyundai i30, met meer vermogen en minder emissie.



Royaal aandacht 
voor uitrusting en comfort 
In de nieuwe Hyundai i30 is royaal aandacht besteed aan uitrusting en comfort. Het interieur straalt rust uit, is overzich‑
telijk en valt op door zijn mooie kleuren en materialen, fijne zitpositie en robuuste stuur. De knoppen op het stuur voor de 
bediening van radio en cruise control zijn overzichtelijk en gemakkelijk te bedienen en de stoelen zijn groot en comfor‑
tabel. Kortom, in de Hyundai i30 voelt u zich helemaal thuis. De Hyundai i30, die bovendien 21% bijtelling kent, is tevens 
te voorzien van een zeer compleet pakket aan opties, zoals een geïntegreerd navigatiesysteem met achteruitrijcamera en 
een Bluetooth‑carkit. De compleet nieuwe door Hyundai ontwikkelde 7‑traps automatische transmissie 

met dubbele koppeling draagt zeer nadrukkelijk bij aan een lagere CO2‑uitstoot.



MOTORTYPE 1.4i 1.6 GDI 1.6 GDI 1.6 CRDi  

VERSNELLINGEN 6 MT 6 MT 7 DCT 6 MT 7 DCT

 Motor
4 cilinders in lijn met 4 kleppen per cilinder ■ ■ ■ ■ ■

Cilinderinhoud cc 1368 1591 1591 1582 1582
Boring x slag mm 72,0 x 84,0 77 x 85 77 x 85 77 x 85 77 x 85
Compressieverhouding 10,5 : 1 11,0 : 1 (11,1 : 1) 11,1 : 1 16,0 16,0
Maximumvermogen kW (pk)/t.p.m. 74 (100)/6000 99 (135)/6300 99 (135)/6300 100 (136)/4000 100 (136)/4000
Maximumkoppel Nm/t.p.m. 134/3500 164/4850 164/4850 280/1500~3000 300/1750~2500
Elektronische ontsteking ■ ■ ■ ■ ■

 Brandstofsysteem
Directe injectie ■ ■ ■ ■ ■

Directe common-rail hogedrukinspuiting - - - ■ ■

Brandstof: loodvrije benzine (vanaf RON 95) ■ ■ ■ - -
  diesel - - - ■ ■

 Transmissie
Aandrijving: voorwielen ■ ■ ■ ■ ■

Handgeschakelde 6-versnellingsbak ■ ■ - ■ -
7-traps automaat met dubbele koppeling (DCT) - - ■ - ■

Overbrengingsverhouding: 1e 3,769   3,769 (3,615) 3,813 3,769 (3,636) 3,786
     2e 2,045   2,045 (1,955) 2,261 2,040 (1,962) 2,261
    3e 1,370   1,370 (1,370)  1,957 1,189 (1,189) 1,957
    4e 1,036   1,036 (1,036)  1,073 0,844 (0,844) 1,023
    5e 0,893   0,839 (0,839)  0,837 0,702 (0,702) 0,778
    6e 0,774   0,688 (0,727) 0,902 0,596 (0,596) 0,873
    7e - - (-)  0,756 - (-) 0,681
    achteruit 3,700 3,700 (3,700) 5,101 3,583 (3,583) 5,074
Eindoverbrenging 4,400 4,059 (4,267) 3,650/4,867 3,250 (3,471) 3,087/4,176

 Prestaties*
Maximumsnelheid km/u 183 195 (192) 195 (193) 197 (194) 200 (197)
Acceleratie 0-100 km/u in sec. 12,7 9,9 (10,2) 11,0 10,2 (10,5) 10,6 (10,9)
Brandstofverbruik volgens EG-norm:
- Binnen de bebouwde kom l/100 km 7,1 6,4 (7,3) 7,2 4,2 (4,4) 4,4 (4,6)
- Buiten de bebouwde kom  l/100 km 4,7 4,3 (4,9)  4,9 3,4 (3,6) 3,7 (3,9)
- Gecombineerd  l/100 km 5,6 5,0 (5,8)  5,7 3,6 (3,9) 3,9 (4,2)
CO2-emissie  g/km 129 118 (130)  132 94 (102) 103 (109)

 Stuurinrichting
Elektrische stuurbekrachtiging   MDPS ■ ■ ■ ■ ■

Draaicirkel   m 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6

 Ophanging
Voor: McPherson ■ ■ ■ ■ ■

Achter: multi-link ■ ■ ■ ■ ■

 Remmen
Voor: geventileerde wielschijven ■ ■ ■ ■ ■

Achter: remschijven ■ ■ ■ ■ ■

Kruiselings gescheiden remsysteem ■ ■ ■ ■ ■

Rembekrachtiger: vacuüm ■ ■ ■ ■ ■

Technische gegevens Hyundai i30

* Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG.■ = standaard       Waarden Hyundai i30 Wagon tussen haakjes.



■ = standaard
# = afhankelijk van gekozen uitvoering

Waarden Hyundai i30 Wagon tussen haakjes.

MOTORTYPE 1.4i 1.6 GDI 1.6 GDI 1.6 CRDi 

VERSNELLINGEN 6 MT 6 MT 7 DCT 6 MT 7 DCT

 Wielen
Velgen: 6.0 J 15 staal / Banden: 195/65 R15 ■ # # # #
Velgen: 6.0 J x 15 lichtmetaal / Banden: 195/65 R15 - # # # #

  Gewichten
Kentekengewicht  kg 1154 (1178) 1171 (1194) 1205 (1229) 1264 (1288) 1291 (1315)
Maximum toegelaten gewicht  kg 1820 (1820) 1820 (1820)  1850 (1850) 1920 (1920) 1940 (1940)
Maximum aanhangwagengewicht: ongeremd kg 600 (600) 600 (600)  600 (600) 650 (650) 650 (650)
    geremd kg 1200 (1200) 1400 (1400)  1400 (1400) 1500 (1500) 1500 (1500)
Maximum kogeldruk   kg 60 (60) 60 (60)  60 (60) 75 (75) 75 (75)
Maximum daklast   kg 80 (80) 80 (80) 80 (80) 80 (80) 80 (80)

  Afmetingen
Lengte   mm 4300 (4485) 4300 (4485) 4485 4300 (4485) 4300 (4485)
Breedte   mm 1780 (1780) 1780 (1780) 1780 1780 (1780) 1780 (1780)
Hoogte  mm 1465 (1495) 1465 (1495) 1495 1465 (1495) 1465 (1495)
Wielbasis  mm 2650 (2650) 2650 (2650) 2650 2650 (2650) 2650 (2650)
Spoorbreedte voor   mm 1563 (staal) 1563 (staal) / 1569 (15” lm) 1563 (staal) / 1569 (15” lm) 1563 (staal) / 1569 (15” lm) 1563 (staal) / 1569 (15” lm)

Spoorbreedte achter mm 1571 (staal) 1571 (staal) / 1577 (15” lm) 1571 (staal) / 1577 (15” lm) 1571 (staal) / 1577 (15” lm) 1571 (staal) / 1577 (15” lm)

Inhoud kofferruimte (VDA) l 378 (528)  378 (528)  528 378 (528) 378 (528)
Inhoud kofferruimte bij neergeklapte achterbank (VDA) l 1316 (1642) 1316 (1642) 1642 1316 (1642) 1316 (1642)
Inhoud brandstoftank l 53  53  53 53 53

Afmetingen (mm)

Technische gegevens Hyundai i30

 lengte: 4300

wielbasis: 2650
 lengte: 4485

wielbasis: 2650

breedte: 1780spoorbreedte: 1563 (voor)
1571 (achter)

breedte: 1780spoorbreedte: 1563 (voor)
1571 (achter)
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Lakkleuren Hyundai i30

Kleuren kunnen onder invloed van het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid. Sommige uitvoeringen zijn niet in alle hierboven 
genoemde kleuren leverbaar of alleen op speciale bestelling. Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer.
* Leverbaar zolang de voorraad strekt.

Bekleding Hyundai i30

Polar White (1)

PYW

Ultimate Red (3)*
WR3

Phantom Black (3)

PAE

Midnight Blue (3)

SG5

Pepper Grey (3)

Z3G

Ara Blue (2)

R3U

Pure Brown (2)

RB4

Platinum Silver (2)

U3S
White Sand (2)

Y3Y

Thunder Grey (3)*
WG3

Ash Blue (3)*
V3U

Burgundy Red (2)

PR2

Stoffen bekleding

Zwart

(1)  Standaardkleuren (zonder meerprijs)
(2)  Metallic
(3)  Mica Parelmoer

Stel uw ideale Hyundai samen op
www.hyundai.nl/configurator

Configureer uw Hyundai



Stel uw ideale Hyundai samen op 
www.hyundai.nl/configurator

Accessoires Hyundai i30 
Exterieur

Zijwindschermset Raam open en toch geen last van 
hinderlijk wind geruis? Deze naadloos passende zijwind‑
schermen zorgen zelfs bij regen voor heerlijk fris 
rijplezier.

Bumperbescherming RVS Deze RVS bumperbescher‑
ming staat niet alleen mooi, hij voorkomt ook bescha‑
di gingen aan uw Hyundai i30 (alleen leverbaar op 
Hatchback).

Bumperfolie Bescherm uw Hyundai i30 met deze bum‑
perfolie. Voorkomt beschadigingen bij in‑ en uitladen. 
De bumperfolie is verkrijgbaar in zwart en transparant.

Bumperbescherming Voorkom beschadigingen aan de 
achterzijde van uw Hyundai i30 met deze kunststof 
bumperbescherming. 

Striping Deze witte striping accentueert de strakke lijn 
over de flanken van uw Hyundai i30, voor een extra 
sportieve look. Ook in het zwart verkrijgbaar.

Sierlijst op achterklep Deze chromen sierlijst op de 
achterklep benadrukt de breedte van de auto en sluit 
goed aan op andere chroomaccenten.

Spatlappenset Deze spatlappen kunnen wel tegen 
een stootje en beschermen de auto tegen steenslag, 
vervuiling en modder. Er is een set verkrijgbaar voor de 
voorzijde en een set voor de achterzijde.

Nog fraaier
Pas het exterieur van de auto helemaal 
naar uw eigen smaak aan met persoon‑
lijke accenten zoals een sierlijst op de 
achter klep, raam sierlijsten of deursier‑
lijsten. Met de originele accessoires van 
Hyundai kunt u alle kanten op met uw 
Hyundai i30.

Deurstootlijsten Met deze fraaie en praktische stoot‑
lijsten voorkomt u beschadigingen aan de portieren, 
bijvoorbeeld door een openslaande deur van een 
andere auto.

Sierlijsten Deze sierlijsten op de portieren accentueren 
de vloeiende lijnen van de carrosserie.



Raamlijstenset (8-delig) Deze chromen sierlijsten 
onder de ramen accen tueren het dynamische design 
van uw Hyundai i30. 

Omlijsting mistlamp Of uw mistlampen nu wel of niet 
zijn ingeschakeld, dankzij deze omlijstingen vallen ze 
altijd op.

Chromen spiegelkappen De buitenspiegel als kunst‑
werk. Deze chromen spiegelkappen harmoniëren perfect 
met het vloeiende design van uw Hyundai i30.

Lichtmetalen velgen Of u nu een stoere, een chique of een sportieve look wilt; hét accessoire om uw Hyundai i30 helemaal naar uw eigen smaak te verfraaien zijn lichtmetalen velgen. 
De wielen bepalen namelijk voor een groot deel de uitstraling van een auto. Alle velgen zijn speciaal getest en goedgekeurd voor de Hyundai i30. Ga langs bij uw Hyundai‑dealer of 
bekijk de diverse mogelijkheden in de car configurator op Hyundai.nl om te bepalen welke lichtmetalen velgen het beste bij uw Hyundai i30 passen.



Nog verzorgder
U zit meer in uw auto dan u denkt. 
Logisch dat hij er vanbinnen goed uit 
moet zien. Speciaal voor de Hyundai i30 
heeft Hyundai diverse fraaie en prak‑
tische accessoires.

Accessoires Hyundai i30 
Interieur & veiligheid

Instaplijsten (4-delig) Deze RVS instaplijsten bescher‑
men de carrosserie tegen krassen. Bovendien geven ze 
de Hyundai i30 een extra sportieve uitstraling. Deze set 
bestaat uit vier (voor en achter) instaplijsten met een 
erin gestanst i30‑logo.

LED-verlichting voetenruimte Chic en handig: wanneer 
u als het donker is het portier opent, schijnt de uitno‑
digende LED‑verlichting in de voetenruimte u bij tijdens 
het instappen.

Opblaasbare flessenhouder/afvalbakje Extra flessen‑
houder nodig? Dan brengt deze opblaasbare bekerhou‑
der uitkomst. Ook te gebruiken als afvalbakje. Eenvoudig 
te monteren en te demonteren.

Mattenset rubber Deze duurzame rubberen vloer‑
matten houden de originele bekleding schoon en zijn 
bovendien eenvoudig te reinigen.

Calamiteitenpakket (6 in 1) Het Hyundai‑calamiteiten‑
pakket bestaat uit een door Het Oranje Kruis goedge‑
keurde verbandset, een lampenset met zekeringen, een 
gevarendrie hoek, een LED‑knijpkat en 2 veiligheids‑
vesten.

Mattenset semi-velours Een interieur zo mooi als dat 
van de Hyundai i30 wilt u natuurlijk mooi houden. Deze 
semi‑velours matten beschermen uw interieur optimaal 
en zijn voorzien van een i30‑logo.

Luxe mattenset velours Wilt u net dat beetje extra 
luxe, uitstraling en gevoel? Kies dan voor deze set luxe 
veloursmatten van hoogstaande kwaliteit die rondom 
zijn afgewerkt met nubuk‑bandeerband. De matten 
voorin zijn voorzien van een i30‑logo.

IJs-/zonnescherm Dit scherm gaat ’s winters ijsvor‑
ming tegen op uw voorruit en ’s zomers voorkomt het 
een ondraaglijke warmte in de auto. Het scherm bedekt 
de gehele voorruit en is gemakkelijk aan te brengen.

Lederen bekleding De overtreffende trap van 
stijlvol wat betreft het interieur van uw auto is 
lederen bekleding. Behalve een chique uitstraling is 
lederen bekleding, omdat het makkelijk te reinigen 
is, ook nog eens erg praktisch. Extra opties zijn de 
stoelverwarming en massagestoel die het Business 
Class‑gevoel andermaal versterken. Verkrijgbaar in 
verschillende standaardkleuren.  
 
Personaliseren lederen bekleding Het lederen 
interieur kunt u ook helemaal naar uw smaak laten 
aanpassen. Denk hierbij aan afwijkende kleuren 
of delen alcantara, meerdere kleuren per stoel, 
geplooid of geperforeerd leer of contrasterende 
stiknaden. Zelfs uw eigen logo behoort tot de 
mogelijkheden.



Fietsendrager Met deze fietsendrager neemt u gemak‑
kelijk een fiets mee boven op de Hyundai i30. Bovendien 
staat hij stevig verankerd. De fietsendrager is eenvoudig 
op de dakdragers te monteren.

Aluminium dakdragers Speciaal afgestemd op de dak‑
railing van uw Hyundai i30. Een fietsdrager of dakkoffer 
blijft zodoende stevig op zijn plek. Een veilige gedachte! 
Ook ideaal voor het vervoer van bijvoorbeeld surfplan‑
ken of een skibox.

Hondenrek Dit hondenrek voorkomt dat bagage naar 
voren kan schuiven. En natuurlijk kunt u met deze ac‑
cessoire achterin de Hyundai i30 een eigen, veilige plek 
voor uw trouwe viervoeter creëren.

Kofferbakmatflap Deze kofferbakmatflap beschermt de 
bumper tijdens het in‑ en uitladen van bagage en als de 
hond in of uit de auto wordt gelaten (alleen leverbaar 
op Wagon).

Bagagenet passagiersstoel Zet losse spulletjes een‑
voudig vast met dit elastische bagagenet. Hierdoor blijft 
alles veilig op z’n plaats.

Bagagebak Natte of vieze spullen vervoert u gemakke‑
lijk in deze waterdichte bagagebak. De bekleding blijft 
dus droog en schoon.

Kledinghanger Hang uw colbert kreukvrij op aan deze 
luxe kledinghanger. Eenvoudig te bevestigen aan de 
hoofdsteun op de voorstoel van uw Hyundai i30.

Afneembare trekhaak De afneembare trekhaak heeft 
het voordeel dat deze, indien niet gemonteerd, geen 
afbreuk doet aan het design. Bovendien blijft zo het 
zicht op de kentekenplaat behouden. Voor de Hyundai 
i30 Wagon is ook een vaste trekhaak verkrijgbaar.

Deze set hulpveren is een must bij een trekhaak. Bie‑
den extra ondersteuning aan de bestaande autoveren, 
zodat een zwaar beladen auto beter in balans is en 
verhogen daardoor de veiligheid. Bij normale belasting 
hebben de hulpveren weinig tot geen invloed op het 
rijcomfort en weggedrag.

Kofferbakmat Bescherm uw kofferbak na bijvoorbeeld 
een bos wan deling met uw hond of bij het vervoeren van 
natte of vochtige spullen.

Skidrager Op wintersport? Met deze skidragers ver  ‑ 
voert u uw wintersportaccessoires, ski’s en/of snow‑
board handig en veilig.

Nog handiger
Op vakantie? Naar de bouwmarkt? Met 
de hond naar het strand? Wat u ook moet 
vervoeren, met de originele accessoires 
van Hyundai kunt u alle kanten op!

Accessoires Hyundai i30 
Bagagesystemen & trekhaken



Alarmsysteem klasse 3 Dit klasse 3 alarm bewaakt uw 
Hyundai i30. 

Microhouder met click en smartphonehouder Plaats 
eenvoudig mobiele apparaten als een portable naviga‑
tiesysteem, uw iPhone/smartphone of een mp3‑speler 
in deze universele autohouder. Geschikt voor montage 
op het dashboard.

Pioneer Navigatie/multimediasysteem Met dit 2‑DIN‑ 
navigatiesysteem met radio/dvd‑/mp3‑speler raakt u 
nooit meer de weg kwijt en geniet u urenlang van uw 
muziek en films. Boven dien kunt u dankzij Bluetooth 
handsfree bellen.

Automatisch inklapbare buitenspiegel Met dit slimme 
accessoire verandert uw Hyundai‑dealer de inklapbare 
buitenspiegels in een handomdraai in buitenspiegels die 
automatisch inklappen (standaard op i‑Catcher).

Nog slimmer
Met de accessoires op deze pagina’s 
maakt u rijden in uw Hyundai i30 niet 
alleen aangenamer, maar ook comfor‑
tabeler en veiliger. Uw achterpassagiers 
kijken naar een film op het rearseat 
entertainment system, eenmaal op de 
bestemming aangekomen parkeert u de 
auto eenvoudig dankzij de parkeer‑
sensoren en weet u dat hij veilig staat 
dankzij het klasse 3 alarmsysteem.

Accessoires Hyundai i30 
Comfort & technologie

Parkeersensoren Voorkom bumperschade en 
eindeloos insteken bij het inparkeren met deze 
subtiel in de achterbumper weggewerkte par‑
keersensoren. Er is ook een set parkeersensoren 
met snelheidsafhankelijke inschakeling voor de 
voorzijde verkrijgbaar.

Actieve A-stijlhouder navigatiesysteem Klik uw 
navigatiesysteem gemakkelijk in deze mooi vormge‑
geven houder die ook direct oplaadt. Geen allerhande 
slingerende snoeren meer en de 12‑voltaansluiting blijft 
vrij voor andere doeleinden.

Stel uw ideale Hyundai samen op 
www.hyundai.nl/configurator



De in deze brochure gebruikte foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie, en kunnen wat betreft de specificaties afwijken van de standaardspecificaties per type. Aan de foto’s kun‑
nen geen rechten worden ontleend. Hyundai behoudt zich het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder verplichting 
de reeds op de markt zijnde auto’s te wijzigen. Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer. Het is mogelijk dat sommige van de getoonde of omschreven opties in deze brochure niet tot 
de standaarduitrusting behoren. Deze zijn veelal beschikbaar tegen meerprijs. Druk‑ en zetfouten voorbehouden. Garantievoorwaarden per 1 januari 2016. M

Bi
30

16
07

 ‑
 B

ro
ch

ur
e 

pe
r 

1 
ju

li 
20

16

Zonder
Garantie

Kilometer
Beperking

J A A R

Brochure samenstellen

Wilt u meer weten over dit model? 
Stel dan uw persoonlijke brochure 
samen op www.hyundai.nl

De nieuwe

Hyundai i30

Bijtelling21%

Service op maat
Een Hyundai kopen, is verzekerd zijn van een gedegen en attente 
serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai u bij onderhoud vooraf een 
duidelijke prijsopgave, heldere informatie en hebt u de mogelijk heid 
uw Hyundai twee keer per jaar gratis preventief te laten inspecteren 
op mogelijke ongemakken. Kijk voor meer informatie over de services 
van Hyundai op www.hyundai.nl.

Bijtelling21%


