Hyundai i30 universālis
Drošība
Autonomā avārijas bremzēšanas sistēma (AEB)
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS)
Automātiska lukturu vadība
Pretzagļu aizsardzības signalizācija
Aizkarveida drošības spilveni
Automobiļa vadītāja modrības brīdinājuma funkcija (DAA)
Vadītāja drošības spilvens
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)
Frontālas sadursmes brīdinājuma sistēma (FCWS)
Palīdzības sistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā (HAC)
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi (2 gab.)
Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKAS)
Pasažiera drošības spilvens
Atgādinājums par nepiesprādzētu drošības jostu
Sānu drošības spilveni (priekšā)
Riepu remonta komplekts (TMK)
Riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS)
Autonomā avārijas bremzēšanas sistēma (AEB) ar gājēju brīdinājuma funkciju
Aklās zonas uzraudzības sistēma (BSD)
Drošības spilvens vadītāja ceļgalu aizsardzība
Elektroniskā stāvbremze (EPB)
Joslas maiņas palīgsistēma (LCA)
Aizmugures šķērsvirziena satiksmes brīdinājums (RCTA)
Ātruma ierobežojumu informācijas funkcija (SLIF)
Eksterjers
Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā
Sānu spoguļi virsbūves krāsas korpusā
Bamperi virsbūves krāsā
Priekšējie miglas lukturi
Motora pārsega izolācija (tikai dīzeļdzinējiem)
LED dienas gaitas lukturi
Augšējais stopsignāls
LED gabarītlukturi
Elektriski regulējami sānu spoguļi
Apsildāmi sānu spoguļi
Dubļu sargi (priekšā un aizmugurē)
Projekcijas tipa halogēna lukturi
Jumta sliedes
Statiskie pagrieziena lukturi
Viegli tonēti aizmugurējie logi
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi
Sānu spoguļa vadītāja puses virziena rādītājs
Matinio chromo līstes ap logiem
Automātisks radiatora gaisa vārsts (tikai M/T modeļiem)
Radiatora režģis ar hromētu akcentu
Hromēti ārējie durvju rokturi
Duālie LED tuvās/tālās gaismas lukturi ar statiskās lieces funkciju
Glancētas vadītāja puses spoguļa uzlikas
Priekšējo durvju ārējie rokturi ar apgaismojumu
LED aizmugures luktur
LED aizmugures kombinētie lukturi
Izkāpšanas/iekāpšanas apgaismojums sānu spoguļos
Tonēti aizmugurējie logi
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Salons
12 V rozete bagāžas nodalījumā
12 V rozetes viduskonsolē
Auduma sēdekļu apdare
3,5'' kombinētais LCD informācijas displejs
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
Grīdas konsoles glabāšanas nodalījums un roku balsts
Glāžu turētāji
Elektrisko logu automātiskas pacelšanas/nolaišanas funkcija
Priekšējie galvas balsti ar slīdošu regulējumu
Sēdekļu apsilde (priekšā)
Aizdedzes slēdža/iedarbināšanas pogas apgaismojums
Bagāžas nodalījuma pārsegs
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
Bagāžas tīkla āķi
Jumta konsoles lampiņa
60:40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi
Regulējama augstuma aizmugures sēdekļu galvas balsti
Reostats
Stūre ar regulējamu augstumu un attālumu
Saulessargs ar spogulīti
Borta dators
Ādas stūre
Elektrisko logu automātiskas pacelšanas/nolaišanas funkcija
Pārnesumu pārslēga uzgalis ar ādas apdari
Elektriski vadāmi logi aizmugurē
Matēta hroma salona durvju rokturis
Pasažiera sēdekļa augstuma regulēšana
Aizmugures sēdekļa centrālais roku balsts ar glāžu turētājiem
Lūka aizmugures sēdekļa atzveltnē
Kabatas sēdekļu atzveltnēs
Drošības barjeras tīkls
Auduma + ādas sēdekļu apdare
Vieglmetāla pedāļi
Ventilācijas atveres aizmugurējā konsolē
Konsoles roku balsts ar bīdīšanas funkciju
Bagāžas nodalījuma pārvalks
Komforts
Ātruma uzturēšanas sistēma
Ātruma ierobežotājs
Tālo gaismu palīgsistēma (HBA)
Centrālās atslēgas
Centrālās atslēgas tālvadība
ISG
PTC sildītājs (tikai dīzeļa dzinējam)
Helisüsteemi juhtlülitid roolil
Audiosistēmas vadības slēdži uz stūres
Manuālā gaisa kondicionēšanas sistēma
Radio + RDS un 5.0'' LCD
Radio + RDS un 5.0'' LCD touch screen
USB- ja AUX-pesad
Bluetooth
Apsildāma stūre
Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori
Atpakaļskata kamera ar dinamisku palīglīniju
Braukšanas režīma izvēle (tikai DTC modeļiem)
Elektriski regulējams vadītāja sēdekļa jostasvietas atbalsts
Elektrohromatisks salona atpakaļskata spogulis (ECM)
Pārnesumu pārslēga lāpstiņa (tikai DCT modeļiem)
Mēraparātu panelis Supervision Cluster ar 4.2'' LCD informācijas ekrānu
Pilnībā automātiska dubulta klimata kontroles sistēma
Augsto frekvenču skaļrunis priekšā (Tweeter)
Adaptīvā inteliģentā kruīza kontrole (ASCC) (tikai DCT)
Stāvbremzes funkcija (Autohold)
Priekšējie un aizmugures stāvvietas sensori
Lietus sensors
Android Auto preinstalācija
Apple Car Play preinstalācija
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar integrēto atmiņas sistēmu (2 profili)
Live pakalpojumi
Navigācijas sistēma ar 8" skārienekrānu
Inteliģentās atslēgas sistēma ar iedarbināšanas pogu
Bezvadu tālruņa lādētājs (Qi-savienojams)
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Riteņi un riepas
Classic Fresh plus Comfort
15" tērauda diski un pilna izmēra dekoratīvajiem diskiem
15" vieglmetāla diski ar 195/65R15 riepām
16" vieglmetāla diski ar 205/55R16 riepām
17" vieglmetāla diski ar 225/45R17 riepām
Rūpnīcas papildaprīkojums
Classic Fresh plus Comfort
Metāliskā krāsa
295
295
295
Classic Plus pakete: Aizmugurējie stāvvietā sensori, elektriski nolokāmi sānu spoguļi, vadītāja
puses sānu spoguļa virzienrādītājs, ādas stūre, elektrisko logu automātiskas
795
pacelšanas/nolaišanas funkcija, pārnesumu pārslēga uzgalis ar ādas apdari, elektriski vadāmi logi
aizmugurē, matēta hroma salona durvju rokturis, apsildāma stūre
LED-pakete: Duālie LED tuvās/tālās gaismas lukturi ar statiskās lieces funkciju, LED aizmugures
995
lukturi
Navigācijas pakete: Navigācijas sistēma ar 8" skārienekrānu, Android Auto/Apple Car Play
495
preinstalācija, Live pakalpojumi
Comfort Drošības pakete: Stāvbremzes funkcija Autohold, elektroniskā stāvbremze (EPB) , aklās
zonas uzraudzības sistēma (BSD), joslas maiņas palīgsistēma (LCA), aizmugures šķērsvirziena
satiksmes brīdinājums (RCTA), ātruma ierobežojumu informācijas funkcija (SLIF), navigācijas
sistēma ar 8" skārienekrānu, Android Auto/Apple Car Play preinstalācija, Live pakalpojumi
Ādas pakete: Sēdekļu ādas apdare, ventilējami priekšējie sēdekļi
Luxury -pakete Panorāmas jumta lūka. Elektroniski atverama priekša, sēdekļu ādas apdare,
ventilējami priekšējie sēdekļi

o
-

Style
Style
295
-

-

-

-

11 95

-

-

-

-

7 95

-

-

-

16 95

standarta aprīkojums
papildu aprīkojums
nav

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Versija 062018

