Hyundai i30 — atjauninātas iecienītā modeļa cenas
Jaunais un pievilcīgais Hyundai i30 ir ieguvis atjauninātu dzinēju klāstu, jaunu elegantu dizainu, kā arī progresīvas drošības sistēmas
un sakaru pakalpojumus
Jaunā i30 modeļa elektrificētā 48 V vieglā hibrīda opcija uzlabo degvielas ekonomiju.
Visi trīs Hyundai i30 virsbūves veidi — i30 Hatchback, Fastback un Wagon — ir ieguvuši jaunu formu un jaunas īpašības
Autosporta iedvesmotais aprīkojuma līmenis N Line ir ieguvis jaunu formu un jaunus standarta piederumus, kas pirmoreiz ir pieejami
arī jaunajam i30 Wagon modelim

Jaunā Hyundai i30 dizains ir gan drosmīgs, gan stilīgs. Jaunajam priekšgalam ir piešķirts platāks un modernāks dizains. Platāks
trīsdimensionāls priekšējais dekoratīvais režģis izceļ automobiļa enerģisko dizainu. Priekšējie lukturi ir ieguvuši jaunu dizainu, un
jaunajiem LED dienas gaitas lukturiem ir piešķirta V burta forma. Hatchback modelis ir ieguvis jaunu aizmugurējo buferi, kas ir
izstrādāts aerodinamikas uzlabošanai. Arī LED aizmugures lukturiem ir piešķirta V burta forma, tā izveidojot simetriju starp
automobiļa priekšējo un aizmugurējo daļu.
Hyundai i30 modeļa aprīkojuma līmeņi Latvijā ir Fresh, Comfort, Style, N Line, un tagad tie piedāvā vēl vispusīgāku aprīkojumu.
Piemēram, aprīkojuma līmenis Style tagad satur arī 10,25 collu krāsu skārienekrāna navigācijas sistēmu un Bluelink telemātikas
viedtālruņa vadību, kā arī šķērsojošās satiksmes un aklās zonas brīdinājuma sistēmas.

Jaunais i30 ir pirmais modelis, kurš Latvijā sniedz iespēju izmantot Hyundai Bluelink pakalpojumus
Jaunais i30 ir pirmais Hyundai modelis, kas Latvijā sniedz iespēju izmantot Bluelink pakalpojumus Bluelink sistēma piedāvā
visaptverošu savienojamības pakalpojumu klāstu, tai skaitā – Hyundai LIVE Services pakalpojumus, kā arī tālvadības funkcijas,
kuras ir pieejamas ar viedtālruņa lietotnes starpniecību. Ar Bluelink sistēmas palīdzību ir iespējams noteikt automobiļa atrašanās
vietu, aizslēgt automobili no attāluma, kā arī pārbaudīt gaisa spiedienu riepās un iegūt informāciju par braucienu. Bluelink
sistēmas lietošana pirmos piecus gadus ir bez maksas.

Ceļā uz elektronikas nākotni
Hyundai i30 dzinēju klāstā ienāk jaunas iespējas. Visas dzinēju klāsta opcijas atbilst Euro 6d izmešu standartam. Modeļu klāsta
jaunums ir elektrificētais 48 V vieglais hibrīddzinējs, kuru piedāvā kombinācijā ar 1,0 T-GDI 120 ZS benzīna dzinēju, i30:n motoru
klāsta virsotnē esošais 1,5 T-GDI 160 ZS benzīna dzinējs, kā arī 1,6 CRDI 136 ZS dīzeļdzinējs. i30 modeļu klāsta transmisijas
iekļauj 6 pārnesumu manuālo transmisiju vai septiņu pārnesumu dubultā sajūga automātisko pārnesumkārbu (7-DCT). Hyundai
i30 klāsta kombinētie CO2 izmešu diapazons ir 119-138 g/km atkarībā no modeļa.

N Line tiek piedāvāts visam i30 saimes virsbūvju klāstam
Pirmo reizi vēsturē Hyundai motoru sporta iedvesmotais aprīkojuma līmenis N Line tiek piedāvāts ne tikai i30 Hatchback un i30
Fastback, bet arī i30 Wagon modelim. Hyundai i30 jaunajā N Line modeļu klāstam piemīt sportiskāks eksterjers – priekšējais
režģis ir platāks un zemāks, savukārt priekšējie lukturi ir atjaunināti, sekojot modeļa jaunajam priekšējās un aizmugurējās daļas
dizainam. Platais difuzors vēstī par automobiļa jaudu. Jaunais aizmugurējo miglas lukturu novietojums rada iespaidu, ka
automobiļa smaguma centrs atrodas tuvāk zemei. N Line klāstā ir iekļauti arī Sport priekšējie sēdekļi ar ādas-zamša
polsterējumu, turklāt priekšējie sēdekļi ir elektriski regulējami un aprīkoti ar atmiņas ierobiem.

Savienojamības pakalpojumi
Uudessa i30 piedāvā mūsdienu vajadzībām atbilstošus savienojamības pakalpojumus. Jaunais 7 collu digitālais instrumentu
panelis un jaunais 10,25 collu krāsainais skārienekrāns kopā ar navigāciju nodrošina mūsdienīgāku un individualizētāku
braukšanas pieredzi. Hyundai i30 modeļu klāsts piedāvā arī jaunumus – tagad mobilo tālruni automobiļa sistēmai var pieslēgt,
neizmantojot kabeli. Jaunā i30 modeļu klāsta automobiļos ir kļuvusi iespējama arī Qi standartam atbilstošā mobilo tālruņu
bezvada uzlāde.

Uzticama drošība
Pateicoties atjauninātajai Hyundai SmartSense drošības aprīkojuma pakotnei, Hyundai i30 ir kļuvis vēl drošāks un ērtāks. Joslu
sekošanas palīgsistēma (Lane Follow Assist, LFA) automātiski piestūrē, lai automobilis vienmēr atrastos braukšanas joslas vidū.
Atpakaļgaitas palīgsistēma (Rear Collision-avoidance Assist, RCA) nepieciešamības gadījumā iedarbina bremzes, lai izvairītos
no sadursmes, automobilim braucot atpakaļgaitā. Paziņojums par priekšējā transportlīdzekļa novirzīšanos (Leading Vehicle
Departure Alert, LVDA) brīdina jaunā i30 autovadītāju, ja priekšējais automobilis sāk novirzīties un autovadītāja reakcija uz
satiksmes plūsmu ir novēlota, piemēram, pie luksofora.
Atjaunotā aklās zonas uzraudzības sistēma (Blind Spot Detection, BSD), brīdina par cita transportlīdzekļa atrašanos aklajā zonā,
un tagad kopā ar aklās zonas brīdinājuma sistēmu (Blind Spot Collision Avoidance Assist Warning, BCA) nepieciešamības
gadījumā iedarbina arī bremzes, lai novērstu sadursmi vai līdz minimumam samazinātu bojājumus. Arī Frontālās sadursmes
brīdinājuma sistēma (Forward Collision Avoiance Assist, FCA) ir atjaunināta un tagad atpazīst arī velosipēdistus. Jau iepriekšējos
i30 modeļos pieejamā FCA ir spējusi atpazīt gan automobiļus, gan gājējus.

Papildus minētajam Hyundai i30 piedāvā arī par autovadītāja uzmanības pazemināšanos brīdinošo sistēmu (Driver Attention
Warning, DAW), automātisko tālās gaisma lukturu pārslēgšanas palīgsistēmu (High Beam Assist, HBA), inteliģento ceļa zīmju
atpazīšanas palīgsistēmu (Intelligent Speed Limit Warning, ISLW), kā arī joslas saglabāšanas palīgsistēmu (Lane iKeep Assist,
LKA).
Drošības aprīkojumā ir iekļauta arī Comfort kā standarta aprīkojumā iekļautā eCall ārkārtas zvanu sistēma, kuru izmantojot,
autovadītāji var sazināties ar ārkārtas palīdzības dienestu, nospiežot pogu. Sistēma aktivizējas automātiski, ja izplešas
transportlīdzekļa drošības spilveni.
Mierīgu prātu nodrošina arī ilgā piecu gadu garantija bez nobraukuma ierobežojuma jaunajiem Hyundai modeļiem, kas ir reģistrēti
Latvijā no 01.08.2020.
Jaunais Hyundai i30 tiks piegādāts Latvijā 2020. gada oktobrī. Klāsta cenas sākas no 15 990 eiro (Hyundai i30 Hatchback 1,5
DPi 110 ZS)

