Nový i30 N

Zachyťte okamih.
Nový i30 hatchback N

Nový i30 N bol zdokonalený pre ešte väčší pôžitok z jazdy. Dostal zvýšený výkon, svieže dizajnové prvky a najnovšie inteligentné technológie.
Naďalej sa vyznačuje harmóniou medzi spôsobilosťou pre jazdu po pretekovom okruhu a komfortom pre bežné každodenné jazdenie. Teraz si
navyše môžete vybrať medzi 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a novou 8-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou N DCT
s páčkami na manuálne radenie na volante. Vďaka bleskurýchlemu radeniu bez prerušenia prenosu krútiaceho momentu nová prevodovka N DCT
umožňuje vynikajúcu akceleráciu, napríklad z 80 na 120 km/h za iba 3,5 sekundy*. To je o 3 sekundy rýchlejšie ako s manuálnou prevodovkou.
* Uvedená hodnota zrýchlenia N DCT je predbežná a bude potvrdená po finálnej homologácii.
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Nová úroveň
výkonnosti.
Od premiéry mnohokrát oceneného modelu i30 N sme intenzívne pracovali, aby sme ho urobili ešte lepším. Pri tom sme využili skúsenosti
z úspešného okruhového špeciálu i30 N TCR a spätnú väzbu poskytnutú našou komunitou entuziastov. Hlavné modifikácie na zvýšenie výkonnosti
zahŕňajú zavedenie novej 8-stupňovej dvojspojkovej automatickej prevodovky N DCT so spojkami v olejovom kúpeli, zvýšenie výkonu a krútiaceho
momentu motora verzie Performance Pack a ľahšie disky kolies kované z hliníkovej zliatiny. Motor 2,0 T-GDi teraz dosahuje výkon 206 kW (280 k),
pričom má výrazne zvýšený výkon pri nízkych otáčkach a priaznivejší priebeh krútiaceho momentu s vyššou maximálnou hodnotou 392 Nm.
To zabezpečuje spontánnu reakciu motora, lepšiu akceleráciu a väčší pôžitok z jazdy. Maximálna rýchlosť je naďalej 250 km/h.
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Zdokonalený
športový kokpit.
Úhľadný a športový interiér nového modelu i30 N bol navrhnutý pre skutočných milovníkov automobilov, ktorým už na prvý pohľad rozbúcha srdce. Páčky na
manuálne radenie, inšpirované pretekovým automobilom, umožňujú rýchle a pohodlné radenie dvoma prstami. A pretože sú namontované na volante, môžete
suverénne radiť aj v zákrutách. Väčšie pohodlie a lepšiu podporu vám poskytujú nové športové sedadlá N Light (voliteľná výbava) s integrovanými opierkami
hlavy. Ľahké sedadlá s efektným osvetleným logom N majú zväčšené bočné oporné časti pre lepšie držanie tela v zákrutách a sú potiahnuté kombináciou kože
a materiálu Alcantara®. A funkcia Performance Driving Data System vám umožňuje zobraziť dáta z jazdy po okruhu na ďalšie zlepšenie vašej výkonnosti
s modernizovanou grafikou pre ešte jednoduchšie používanie. Modifikovaný centrálny displej s uhlopriečkou 26 cm (10,25″) zobrazuje výkon, krútiaci moment,
prepĺňací tlak, odstredivé sily, ako aj časy kôl a akceleráciu.
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Elegantný adrenalín.
Nový i30 Fastback N

So svojou splývajúcou siluetou a pôvabne sa zvažujúcou líniou strechy je nový i30 Fastback N elegantným krásavcom. S novými LED
svetlometmi a maskou chladiča od svojho kratšieho súrodenca, ako aj so všetkými modifikáciami pre zvýšene výkonnosti a inteligentnými
technológiami, bol starostlivo konštruovaný pre maximálny pôžitok z jazdy. Prináša harmóniu jazdnej dynamiky pre pretekový okruh
s nespútaným výkonom a pritom umožňuje komfortnú jazdu v bežnej premávke. Hyundai i30 Fastback N je pravý športový automobil na
každý deň. Sebavedomé 5-dverové kupé s perfektnými proporciami poskytuje svoju adrenalínovú dávku s nefalšovanou eleganciou.
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Navrhnutý,
aby vynikol.
Vycibrená karoséria typu fastback vzadu efektne prechádza do veľkoryso modelovaného zadného spojlera s lesklým čiernym
akcentom. Zadné stĺpiky karosérie a zadné okno sú inšpirované kvapkou vody a majú mäkký, elegantný tvar, ktorý zvýrazňuje
klinovitú bočnú líniu karosérie. Modelovaný zadný nárazník obsahuje reflexné lemovanie difúzora nad dvoma chrómovanými
koncovkami výfuku, ktoré dodáva zadnej časti karosérie športový, atletický vzhľad.
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Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje
len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu
Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v garančnej
knižke.
Hyundai Motor Czech, s. r. o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
skladové číslo: 045051C

Všetky informácie uvedené v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia. Farby v katalógu sa môžu líšiť od skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazené
produkty zodpovedajú ponuke a vybaveniu pre európsky trh. Vozidlá v tomto katalógu môžu byť vybavené
prvkami vybavenia na želanie za príplatok a v katalógu nemusia byť uvedené všetky modelové verzie. Hyundai
Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť technické špecifikácie a rozsah vybavenia bez predchádzajúceho
upozornenia. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Hyundai o presných podrobnostiach.

