Nya i30 Fastback

Modell och version
Bensin mildhybrid
Motor

Utrustningsnivå

Växellåda

1.0 T-GDi - 120 hk

N Line

1.0 T-GDi - 120 hk

N Line

1.5 T-GDi - 159 hk

N Line

6-växlad

1.5 T-GDi - 159 hk

N Line

Automat 7-växlad

Garanti

Förbrukning*

CO2*

6-växlad

5,7 l/100 km

130 g

254 900 kr

234 900 kr

Automat 7-växlad

5,9 l/100 km

133 g

269 900 kr

249 900 kr

6,2 l/100 km

141 g

269 900 kr

249 900 kr

6,0 l/100 km

136 g

284 900 kr

264 900 kr

ww

Rek. kundpris

Rek. lanseringspris**

Lack

5 års nybilsgaranti med fri körsträcka

Standard

1 års vägassistans

Metalliclack

6 900 kr

5 års lackgaranti

Pärleffekt

6 900 kr

12 års garanti mot genomrostning

Speciallack

6 900 kr

*WLTP-standard
**Kampanjen gäller till och med 2021-03-31

Datum: 2020-11-02 - Version-nr.: 1
Alla priser är inklusive moms och exkl. metalliclack. Hyundai Sverige förbehåller sig rätten till ändringar
utan förvarning. Med reservation för tryckfel. 5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som
är sålda av en auktoriserad Hyundai-handlare till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.

0 kr

Utrustningsnivå

Färger

N Line

Standard

· 12V-uttag fram

· Högtalare fram & bak

· 17" aluminiumfälgar

· ISG Stop&Go

· 18" aluminiumfälgar (endast 1.5 T-GDi)

· ISOFIX yttre baksäten

· 3.5" supervision instrumentering

· Klimatanläggning, 2-zons

· 6 airbags

· Kromad grill

· 60:40 delat/fällbart baksäte

· Körlägesväljare

· 8" pekskärm förberedd för Apple CarPlay
& Android Auto

· LED dimljus

· ABS+ESC+HAC

· LED kombinationsljus bak

· Aluminiumpedaler

· LED positionsljus

· Armstöd fram, justerbart i längd

· LED varselljus N Line

· Auto Light

· LED-strålkastare hel- och halvljus

· Automatisk nödbroms m. detektering av fordon &
fotgängare (FCA)

· Michelin Pilot Sport-däck

· Automatiskt avbländbar backspegel (ECM)

· Mugghållare fram & bak

· Backkamera

· Multifunktionsratt, justerbar

· Bagagerumsgolv uppfällbart

· N Line aluminium- och läderklädd
växelpaksknopp

· Bluetooth m. röstigenkänning

· N Line frontgrill

· Diskanthögtalare

· N Line läderklädd ratt m. röda sömmar

· Däckreparationssats

· Parkeringssensorer fram & bak

· Däcktrycksövervakning (TPMS)

· PTC värmare

· eCall

· Rattvärme

· E-koppling (endast manuell växellåda)

· Regnsensor

· Elektriskt infällbara ytterbackspeglar

· Smart Key

· Elektronisk parkeringsbroms

· Sportsätem med utökat lårstöd för föraren

· Elfönsterhissar fram & bak m. auto-funktion förare

· Svankstöd förare (elektriskt)

· Eluppvärmda stolar fram

· Svart innertak

· Farthållare

· USB fram

· Filhållningsassistans, aktiv (LKA)

· Ventilationskanaler bak

· Förar- och passagerarsäte justerbara i höjd

· Välkomstbelysning

· Förberedd för dragkrok m. förstärkt kylare för
tyngre last (endast 1.5 T-GDi)

· Ytterbackspeglar m. integrerade blinkers

Engine Red (JHR)

Polar White (PYW)

Speciallack
Shadow Grey (U3S)
(endast N Line)
Pärleffekt

Phantom Black (PAE)

Sunset Red (WR6)

Dark Knight (YG7)

Metalliclack

Silky Bronze (B6S)

Teal (TG8)

· Heljusassistans
Amazon Grey (A5G)

Shimmering Silver (R2T)

Datum: 2020-11-02 - Version-nr.: 1
Alla priser är inklusive moms och exkl. metalliclack. Hyundai Sverige förbehåller sig rätten till ändringar
utan förvarning. Med reservation för tryckfel. 5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som
är sålda av en auktoriserad Hyundai-handlare till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.

Fabriksmonterad extrautrustning

Färger

N Line

Standard

· Teknikpaket: 10.25” pekskärm m. navigation, BlueLink® & trådlös mobilladdare
· Förarassistanspaket: Adaptiv farthållare, autobroms m. detektering av cyklister,
filhållningsassistans & 7” supervision instrumentering
· Performancepaket: Alcantara läderklädsel, lårstöd förar- & passagerarsäte
& svankstöd 4-stegs

12 900 kr
Engine Red (JHR)

10 900 kr
10 900 kr

· Performancepaket+: Elmanövrerad förarstol m. minne

5 490 kr

· Panoramatak med LED-belysning invändigt

11 900 kr

· Supervision instrumentering

4 900 kr

· Automatisk skyltigenkänning

2 490 kr

· Knä-airbag

2 490 kr

· Trådlös mobilladdare

2 490 kr

· Paddle shift

1 900 kr

Polar White (PYW)

Speciallack

Shadow Grey (U3S)

Pärleffekt

Phantom Black (PAE)

Sunset Red (WR6)

Dark Knight (YG7)

Metalliclack

Silky Bronze (B6S)

Teal (TG8)

Amazon Grey (A5G)

Shimmering Silver (R2T)

Datum: 2020-11-02 - Version-nr.: 1
Alla priser är inklusive moms och exkl. metalliclack. Hyundai Sverige förbehåller sig rätten till ändringar
utan förvarning. Med reservation för tryckfel. 5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som
är sålda av en auktoriserad Hyundai-handlare till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.

