Novo Hyundai i30
Launch Edition 1.6 CRDi DCT

Geral

Campanha em Vigor

Categoria
Versão
Modelo
Lugares
Preço Base (sem pintura metalizada, sem despesas
de legalização, transporte, ecovalor)

Familiar
1.6 CRDi 110cv
i30
5

Desconto Campanha em Vigor

€ 2 600,00

€ 30 600,00

- Oferta de 5 anos de Garantia sem Limite de Km
- Oferta de 5 anos de check ups gratuitos
- Oferta de 5 anos de assistência em viagem

Performance

Motor

Transmissão

Consumos

Motor
Combustível
Número de cilindros
Cilindrada (cc)
Potência máxima (cv (kW) / rpm)
Binário máximo (Kg.m (Nm) / rpm)
Diâmetro x Curso (mm)
Taxa de compressão
Sistema ISG Função "Idle, Stop & Go"
Tipo
Consumo Urbano (ℓ / 100km)
Consumo Extra Urbano (ℓ / 100km)
Consumo Combinado (ℓ / 100km)
Emissões CO2 - Combinado (g/km)
Velocidade Máxima (km/h)
Aceleração dos 0-100Km/h (s)

U 1.6 (MID)
Diesel
4
1582
110 (81) / 4.000
28,6 (280) / 1.500 ~ 2.000
77x84
16:1
Sim
Automática de dupla embraiagem de 7 velocidades (7DCT)
4,4
3,9
4,1
109
190
11,2

Comprimento
Largura
Altura
Distância entre eixos
Via dianteira
Via traseira
Tara (kg)
Peso bruto (kg)
Peso Rebocável com / sem travão (kg)
Depósito de combustível (ℓ)
Volume da bagageira (ℓ) (bancos não rebatidos /
bancos rebatidos)*

4.340
1.795
1.455
2.650
1.553
1.567
1.293
1.900
1.500 / 650
50

Dianteira
Traseira
Tipo
Raio de viragem mínimo (m)
Tipo
Dianteiros / Traseiros
Jantes
Pneus
Pneu de Socoro

Tipo McPherson
Multi-Link
Pinhão e cremalheira - assistida eletricamente
5,3
Duplo circuito servo assistido com ABS, EBD e BAS
Discos ventilados / Discos sólidos
Jantes em liga leve de 17"
225/45 R17
Pneu de socorro temporário

Dimensões

Dimensões exteriores (mm)

Pesos e capacidades

395 / 1301*

Direcção e rodas
Suspensão
Direcção
Travões
Jantes e Pneus
Equipamentos

Conforto

Exterior

Apoio de braços dianteiro com compartimento para arrumações
Regulação elétrica do apoio lombar
Bancos dianteiros com ajuste em altura
Bluetooth com comandos no volante e reconhecimento de voz
Carregador wireless de telemóvel* (*Compatível com Samsumg Galaxy S6 e S7, outros modelos necessitam de capa)
Chave retrátil com comando à distância e iluminação da fechadura
Cruise Control com limitador de velocidade e comandos no volante
Ecrã touchscreen de 8" a cores com sistema de navegação, RDS e leitor de cartões SD
Entrada AUX e USB
Patilhas de mudanças na coluna do de direção
Selecionador de modo de condução
Sistema de ar condicionado automático com função de desembaciamento automático e ionizador do habitáculo
Sistema de som com 6 altifalantes
Capas dos espelhos exteriores com acabamentos em preto brilhante
Espelhos exteriores ajustáveis eletricamente, com aquecimento e ângulo amplo
Espelhos exteriores rebatíveis eletricamente
Frisos laterais acetinados
Grelha dianteira em preto com acabamentos em cromado
Indicadores de mudança de direção nos espelhos exteriores
Jantes de liga leve de 17"
Luzes de circulação diurna em LED
Manípulos das portas da cor da carroçaria.
Escovas do limpa para-brisas "aeroblade"
Óticas dianteiras e traseiras em LED

Novo Hyundai i30
Launch Edition 1.6 CRDi DCT

Interior

Vidros traseiros privativos
Apoio para braços traseiro com suporte para copos
Acesso interior ao compartimento da bagageira
Bancos em tecido e pele
Bancos traseiros rebatíveis 60:40
Compartimento para óculos acima da consola central
Espelho interior electrocromático (escurecimento automático)
Luz de bagageira
Manípulos interiores das portas em cromado (dianteiras e traseiras)
Vidros elétricos com auto up and down (dianteiros e traseiros)
Suporte para copos na consola central
Tomada de 12V na consola central e bagageira
Volante ajustável em altura e profundide

Segurança

Volante e manípulo de mudanças em pele
ABS e controlo de estabilidade
Airbag do condutor e passageiro
Airbags laterais e em cortina
Ajuda ao arranque em subida (HAC)
Alarme e imobilizador
Alerta de esquecimento de colocação do cinto de segurança
Câmara de estacionamento traseira com linhas de guia dinâmicas
Iluminação em curva
Faróis de nevoeiro dianteiro
Sensor de luz
Sensores de estacionamento traseiros
Sinalizador de perda de pressão dos pneus com indicador do pneumático afetado
Sistema de alerta de fadiga do condutor
Sistema de controlo automático dos máximos (HBA)
Sistema de manutenção à faixa de rodagem (LKAS)
Travagem autónoma de emergência (AEB) e sistema de alerta de colisão dianteira (FCWS)
Travões dianteiros de disco de 16"
As especificações técnicas e os equipamentos apresentados são dados a título meramente exemplificativo, podendo alguns opcionais obrigarem a uma encomenda especial.
A marca reserva-se o direito de os alterar, sem aviso prévio.
Para melhor conhecimento dos modelos e especificações disponíveis, consulte o Concessionário da sua área de residência.

