
Hyundai i30 Fastback



Ik houd van uitstraling.  
Design is meer dan vormgeving, het is ook het gevoel dat je erbij krijgt. Dat speciale 
‘iets’, waardoor je steeds weer opnieuw wilt kijken en ervaren. Met zijn elegante daklijn 
en aflopende achterzijde is de Hyundai i30 Fastback een echte schoonheid. Evenals de 
exclusieve lichtmetalen 17- of 18-inchwielen draagt ook de krachtige LED-verlichting bij 
aan zijn gedurfde en opvallende uiterlijk.

• Full-LED-koplampen en LED-dagrijverlichting.



Het fraaie dashboard met zijn glooiende lijnen en de andere 
details in het interieur zorgen voor een luxe gevoel. Het middel-
punt van het dashboard is het zwevende 8-inch navigatie- en 
multi mediatouchscreen. Dat heeft een uitgekiende plaats voor  
optimale afleesbaarheid en gebruiksgemak.



Ik geef om details.   
Zodra je in de Hyundai i30 Fastback plaatsneemt, voel je het meteen: de passie voor materialen en 
vakmanschap. Zoals de unieke Merlot-kleurige lederen bekleding – exclusief voor de Hyundai i30 
Fastback – met hoogwaardig stikwerk en de bijpassende kleuraccenten in het interieur. Schoonheid 
zit ’m in de details en daar heeft Hyundai veel aandacht aan besteed.

• Het optionele Merlot-kleurige lederen  
interieur is voorzien van bijpassend gekleurd 
stiksel op het stuurwiel. Ook de omlijsting van 
het bedieningspaneel van de airconditioning is 
Merlot-kleurig.



Ik geef om mijn playlist.   
Blijf verbonden in de stad of neem de snelweg terwijl je luistert naar jouw favoriete playlist. De Hyundai i30 Fastback biedt de  
connectiviteit die je verwacht en de innovatieve technologie die jouw leven gemakkelijker maakt. Het navigatiesysteem biedt 
de modernste connectiviteit* met Apple CarPlay™. Daarmee heb je verbinding met je telefoon en heb je via de zwevende 8-inch 
touchscreen toegang tot alle functies van je telefoon, je apps en je muziek. Inbegrepen is een gratis abonnement voor zeven jaar op 
LIVE Services, met real-time informatie over weer, verkeer en snelheidscamera’s. Er is zelfs een draadloos oplaadpunt in de midden-
console (Qi-standaard). 
 
Apple CarPlay™ is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc.  

* Werking afhankelijk van het type mobiele telefoon.

• Draadloos opladen (geschikt voor bepaalde 
smartphones).

• Weergave 8-inch touchscreen.



Met Hyundai SmartSense, het pakket geavanceerde rijassistentiesystemen, staat de Hyundai 
i30 Fastback aan de top van zijn segment. De nieuwste actieve technieken zijn ontwikkeld voor 
jouw veiligheid en gemoedsrust. Het uitgebreide gamma geavanceerde actieve en passieve 
veiligheids systemen heeft de Hyundai i30 Fastback tevens de maximumscore van vijf sterren 
opgeleverd in de crashtests van Euro NCAP. De Hyundai i30 Fastback biedt jou en je passagiers 
optimale bescherming.



Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) met optionele voetgangersdetectie
Dit systeem is in drie fasen actief op basis van camera en sensoren. Het waarschuwt 
je eerst met optische en geluidssignalen. Vervolgens bedient het de remmen als een 
aanrijding dreigt en in de laatste fase past het systeem maximale remkracht toe om 
een aanrijding te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

Lane Keeping Assist (LKA)
Bij snelheden boven de 60 km/u waarschuwt dit systeem je als de auto onbedoeld 
buiten de lijnen van de rijbaan dreigt te raken. Het kan ook een stuurcorrectie uit-
voeren om de auto terug in een veilige baan te brengen.

High Beam Assist (HBA)
Bij rijden in het donker signaleert dit systeem zowel tegemoetkomend verkeer als 
voorliggers. Het schakelt automatisch over van grootlicht naar dimlicht zodra dat 
nodig is.

Driver Attention Warning (DAW)
Deze feature brengt veiligheid en comfort naar een heel nieuw niveau. Het houdt 
voortdurend jouw rijgedrag in de gaten en analyseert die ook. Als je tekenen van 
vermoeidheid of afleiding begint te vertonen, dan trekt DAW met een geluids-
signaal je aandacht en verschijnt in de display een afbeelding van een kopje 
koffie als tip om even pauze te nemen.



Hyundai i30 Fastback - Technische gegevens

● = standaard

* Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG.

Motortype 1.0 T-GDI  1.4 T-GDI

Versnellingen 6MT 6MT 7DCT

Motor

3 cilinders in lijn met 4 kleppen per cilinder ● - -

4 cilinders in lijn met 4 kleppen per cilinder - ● ●

Cilinderinhoud cc 998 1353 1353

Boring x slag mm 71,0 x 84,0  71,6 x 84,0 71,6 x 84,0

Compressieverhouding 10,0:1 10,0:1 10,0:1

Maximumvermogen kW (pk)/t.p.m. 88 (120) / 6000 103 (140) / 6000 103 (140) / 6000

Maximumkoppel Nm/t.p.m. 171 / 1500 242 / 1500 242 / 1500

Elektronische ontsteking ● ● ●

Brandstofsysteem

Directe injectie ● ● ●

Brandstof: loodvrije benzine (vanaf RON 95) ● ● ●

Transmissie

Handgeschakelde 6-versnellingsbak ● ● -

7-traps automaat met dubbele koppeling (DCT) - - ●

Overbrengingsverhouding: 1e 3,165 3,165 3,929

     2e 1,955 1,962 2,318

    3e 1,286 1,257 2,043

    4e 0,971 0,951 1,070

    5e 0,774 0,778 0,822

    6e 0,639 0,633 0,844

    7e - - 0,721

    achteruit 3,700 3,583 5,304

Eindoverbrenging 4,267 4,188 4,292 / 3,174

Prestaties*

Maximumsnelheid km/u 188 208 203

Acceleratie 0-100 km/u in sec. 11,5 9,2 9,5

Brandstofverbruik volgens EG-norm: 17 & 18 inch: 17 & 18 inch:

- Binnen de bebouwde kom l/100 km 6,0 6,7 (6,9) 6,3 (6,4)

- Buiten de bebouwde kom  l/100 km 4,6 4,9 (5,1) 4,9 (5,1)

- Gecombineerd  l/100 km 5,2 5,5 (5,7) 5,4 (5,6)

CO2-emissie g/km 120 129 (134) 125 (129)

Stuurinrichting

Elektrische stuurbekrachtiging   MDPS ● ● ●

Draaicirkel   m 10,6 10,6 10,6
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● = standaard

Afmetingen (mm)

Hyundai i30 Fastback - Technische gegevens

● = standaard
# = afhankelijk van gekozen uitvoering

Motortype 1.0 T-GDI  1.4 T-GDI

Versnellingen 6MT 6MT 7DCT

Ophanging

Voor: McPherson ● ● ●

Achter: multi-link ● ● ●

Remmen

Voor: geventileerde wielschijven ● ● ●

Achter: remschijven ● ● ●

Kruiselings gescheiden remsysteem ● ● ●

Rembekrachtiger: vacuüm ● ● ●

Wielen

Velgen: 7,0 J x 17 lichtmetaal / Banden: 225/45 R17 # # #

Velgen: 7,5 J x 18 lichtmetaal / Banden: 225/40 ZR18 - # #

Gewichten

Massa rijklaar (massa ledig voertuig)  kg 1317 (1217) 1330 (1230) 1362 (1262)

Maximum toegelaten gewicht  kg 1820 1840 1860

Maximum aanhangwagengewicht: ongeremd kg 600 600 600

    geremd kg 1200 1400 1400

Maximum kogeldruk   kg 80 80 80

Maximum daklast   kg 80 80 80

Afmetingen

Lengte   mm 4455 4455 4455

Breedte   mm 1795 1795 1795

Hoogte  mm 1425 1425 1425

Wielbasis  mm 2650 2650 2650

Spoorbreedte voor 16"/17"/18"  mm 1565/1559/- 1565/1559/1555 1565/1559/1555

Spoorbreedte achter 16"/17"/18" mm 1573/1567/- 1573/1567/1563 1573/1567/1563

Inhoud kofferruimte (VDA) l 450 450 450

Inhoud kofferruimte bij neergeklapte achterbank (VDA) l 1351 1351 1351

Inhoud brandstoftank l 50 50 50



Merlot-kleur, leder Zwart, leder

Zwart, luxe stof Zwart, stof

Hyundai i30 Fastback - Interieurkleuren

Polar White (1)
PYW

Engine Red (1)
JHR

Ara Blue (2) R3U Burgundy Red
(2) PR2

Clean Slate (2)
UB2

Moon Rock (2)
XN3

White Sand (2)
Y3Y

Pepper Gray (2)
Z3G

Midnight Blue
(3) SG5

Phantom Black
(3) PAE

Platinum Silver
(3) U3S

Hyundai i30 Fastback - Lakkleuren

Standaard (1) Metallic (2) Mica parelmoer (3)

zonder meerprijs € 745,- € 845,-

Consumentenprijs incl. BTW

Kleuren kunnen op het beeldscherm/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.



Hyundai i30 Fastback - Accessoires 
Exterieur

Nog fraaier

Pas het exterieur van de auto helemaal 
naar jouw eigen smaak aan met per-
soonlijke accenten zoals lichtmetalen 
velgen of chromen spiegelkappen. Met 
de originele accessoires van Hyundai kun 
je alle kanten op met jouw Hyundai i30 
Fastback.

Wielslotenset Je velgen zijn een kostbaar bezit. Helaas komt 
het nogal eens voor dat velgen van een auto worden gesto-
len. Beveilig je velgen tegen diefstal met deze wielslotenset.

Hyundai Protect Deze interieur- en exterieurbehandeling 
beschermt tegen weersinvloeden en andere omgevingsfac-
toren. Inclusief 5 jaar garantie en koffer aftercare-producten 
om je Hyundai in topconditie te houden.

Bumperfolie Bescherm je Hyundai i30 met deze bumperfolie. Voorkomt beschadigingen bij in- en uitladen. De bumperfolie is 
verkrijgbaar in zwart en transparant.

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

Chromen spiegelkappen De buitenspiegel als kunstwerk. 
Deze chromen spiegelkappen harmoniëren perfect met het 
vloeiende design van de Hyundai i30 Fastback.

Configureer je Hyundai

www.hyundai.nl/configurator


Hyundai i30 Fastback - Accessoires 
Interieur & veiligheid

Nog verzorgder
Je zit meer in je auto dan je denkt.  
Logisch dat hij er vanbinnen goed uit 
moet zien. Speciaal voor de Hyundai  
i30 Fastback heeft Hyundai diverse fraaie 
en praktische accessoires.

IJs-/zonnescherm Dit scherm gaat ’s winters ijsvorming 
tegen op de voorruit en ’s zomers voorkomt het een on-
draaglijke warmte in de auto. Het scherm bedekt de gehele 
voorruit en is gemakkelijk aan te brengen.

Mattenset naaldvilt Een interieur zo mooi als dat van de 
Hyundai i30 Fastback wil je natuurlijk mooi houden. Deze 
naaldvilt matten beschermen het interieur optimaal en zijn 
voorzien van een i30-logo.

Mattenset rubber Deze duurzame rubberen vloermatten, 
met blauw of grijs i30-logo, houden de originele bekleding 
schoon en zijn bovendien eenvoudig te reinigen.

Instaplijsten (4-delig) Deze RVS instaplijsten beschermen 
de carrosserie tegen krassen. Bovendien geven ze de Hy-
undai i30 Fastback een extra sportieve uitstraling. Deze set 
bestaat uit vier instaplijsten met een erin gestanst i30-logo.

Luxe mattenset velours Wil je net dat beetje extra luxe, uit-
straling en gevoel? Kies dan voor deze set luxe veloursmat-
ten van hoogstaande kwaliteit die rondom zijn afgewerkt 
met nubuk-bandeerband. De matten voorin zijn voorzien van 
een i30-logo.

Uitstapverlichting Wanneer je het portier opent in de avond of nacht, schijnt de uitstapverlichting, met Hyundai- of i30-logo, 
je bij. Wel zo praktisch, want het kan natte voeten voorkomen, en het staat nog chic ook.

Het Standaard Hyundai-calamiteitenpakket 6 in 1 bestaat 
uit een door Het Oranje Kruis goedgekeurde verbandset, een 
set reservelampen en zekeringen, een gevarendriehoek, een 
LED-knijpkat en 2 veiligheidsvesten.

LED-verlichting voetenruimte Chic en handig: wanneer 
je als het donker is het portier opent, schijnt de uitnodi-
gende LED-verlichting in de voetenruimte je bij tijdens het 
instappen. Verkrijgbaar in wit (afgebeeld) en blauw. Ook voor 
achterin verkrijgbaar.



Hyundai i30 Fastback - Accessoires 
Bagagesystemen & trekhaken

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

Afneembare trekhaak De afneembare trekhaak heeft het 
voordeel dat deze, indien niet gemonteerd, geen afbreuk 
doet aan het design. De trekhaak is eenvoudig te monteren 
en demonteren.

Deze set hulpveren is een must bij een trekhaak. Bieden 
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 (omkeerbaar) Bescherm je kofferbak na 
bijvoorbeeld een boswandeling met je hond of bij het ver-
voeren van natte of vochtige spullen.



Hyundai i30 Fastback - Accessoires  
Comfort & technologie

Nog slimmer
De accessoires op deze pagina’s maken het 
rijden in de Hyundai i30 Fastback niet alleen 
aangenamer, maar ook comfor tabeler en 
veiliger. 

Take away hook Hang een tas, bijvoorbeeld met je 
afhaalmaaltijd, veilig vast aan deze haak om omrollen te 
voorkomen.

Parkeersensoren Voorkom bumperschade en eindeloos 
insteken bij het inparkeren met deze subtiel weggewerkte 
parkeersensoren met snelheidsafhankelijke inschakeling voor 
de voorzijde.

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

Configureer je Hyundai

www.hyundai.nl/configurator


Service op maat 

Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele, 
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai je bij 
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en heb 
je de mogelijkheid je 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/services.

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14, Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
T  0252 240 340 F  0252 240 319
www.hyundai.nl

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 kunnen 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 de Hyundai-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 2018. M
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Wil je meer weten over dit model?  
Stel dan je persoonlijke brochure 
samen op www.hyundai.nl

Brochure samenstellen

Hyundai i30 Fastback


