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Hyundai i30 5d
Classic | vakiona mm.
Turvallisuus
Matkustajan turvatyyny

Ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC)
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEB)

Murtohälytin

Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)
ISOFIX-kiinnikkeet lastenistuimelle takaistuimella (2 kpl)

Mäkilähtöavustin (HAC)

Kaistavahti- ja avustin (LKAS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)
Renkaan paikkaussarja (TMK)

Koko matkustamon mittaiset turvaverhot

Sivuturvatyynyt edessä

Kuljettajan turvatyyny

Turvavyön muistutin

Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä (DAA)
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

Törmäysvaroitin (FCWS)

Ulkoiset varusteet
15" teräsvanne, täyskapselit
Etusumuvalot

LED-päiväajovalot
LED-seisontavalot

Konepellin äänieriste (vain diesel)

Projektorityyppiset ajovalot

Korinväriset puskurit

Roiskeläpät edessä ja takana

Korinväriset ulkokahvat

Sähköisesti lämmitettävät ulkopeilit

Korinväriset ulkopeilin kotelot

Sähköisesti säädettävät ulkopeilit

Kääntymisvalot

Sävylasit

LED-lisäjarruvalo
Sisätilojen varusteet
12 V virran ulosotto keskikonsolissa
12 V virran ulosotto tavaratilassa

Mittariston 3,5" infonäyttö
Mukitelineet lattiakonsolissa

60:40-suhteessa jaettava takaistuin

Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö

Ajotietokone (käyttökielinä mm. englanti, ruotsi ja saksa)
Istuimien kangasverhoilu

Sähkötoimiset lasinnostajat edessä
Säädettävä istuinlämmitys etuistuimilla

Karttavalot kattokonsolissa

Säädettävä mittarivalaistus

Korkeus- ja syvyyssäädettävät pääntuet etuistuimilla
Korkeussäädettävät pääntuet takaistuimella

Säädettävä tavaratilan välipohja
Tavaratilan kuormansidontalenkit

Kuljettajan istuimen korkeussäätö

Valaistu tavaratila

Kyynärnoja ja säilytyslokero lattiakonsolissa

Valaistu virtalukko

Meikkipeili häikäisysuojassa
Mukavuusvarusteet
Audiojärjestelmä 5,0" näytöllä (käyttökielinä mm. englanti, ruotsi ja saksa)
AUX- ja USB-liitin

Keskuslukituksen kauko-ohjaus

Bluetooth-matkapuhelinvalmius

Moottorin sammutus- ja käynnistysautomatiikka (ISG)
Nopeudenrajoitin

Ilmastointilaite

Keskuslukitus

Kaiuttimet edessä
Kaiuttimet takana

Ohjauspyörän audiosäätimet

Kaukovaloautomatiikka (HBA)

Vakionopeuden säädin

PTC-lämmitysvastus (vain diesel)

Tehdaslisävarusteet Classic-varustetasoon
Metalliväri
Classic Plus pack -varustepaketti
> pysäköintitutka takana
> sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit
> ulkopeileihin integroidut sivuvilkut
> lasinnostajien lasku ja nosto kertapainalluksella
> mattakromiviimeistellyt sisäkahvat
> nahkaverhoiltu ohjauspyörä
> nahkaverhoiltu vaihdekepin nuppi
> sähköiset lasinnostajat takana
> lämmitettävä ohjauspyörä
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Hyundai i30 5d
Comfort | lisänä/erona Classic-varustetasoon
Peruutuskamera dynaamisin opastinviivoin

Mattakromiviimeistellyt sisäkahvat

Pysäköintitutka takana
16" kevytmetallivanteet

Mittariston 4,2" infonäyttö
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Nahkaverhoiltu vaihdekepin nuppi

Active Air Flap -säätyvä ilmanottojärjestelmä (vain M/T)
Konepellin äänieriste
Mattakromattu ikkunalista sivulla

Suksiluukku

Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit
Ulkopeileihin integroidut sivuvilkut

Sähkötoimiset lasinnostajat takana

Ajodynamiikan valinta (vain DCT)

Vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä (vain DCT)

Automaattisesti himmentyvä taustapeili

Audiojärjestelmä 5,0" kosketusnäytöllä (käyttökielinä mm. englanti, ruotsi ja saksa)
Automaattinen kaksialueilmastointi

Sähköisesti säädettävä ristiselän tuki kuljettajan istuimessa
Takaistuimen kyynärnoja mukitelinein

Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
Lasinnostajien lasku ja nosto kertapainalluksella

Diskanttikaiuttimet

Lehtitasku etuistuimen selkänojassa

Lämmitettävä ohjauspyörä

Tehdaslisävarusteet Comfort-varustetasoon
Metalliväri
LED -pack -varustepaketti
> kaksois-LED -ajovalot
> LED-takavalot
Navigation Pack -varustepaketti
> audio- ja navigointijärjestelmä 8,0" kosketusnäytöllä (käyttökielinä mm. englanti, ruotsi ja saksa)
> Android Auto -valmius
> Apple Car Play -valmius
> Live services -palvelut
Comfort Safety Pack -varustepaketti
> autohold-paikallaanpitämisavustin
> elektroninen seisontajarru
> kaistanvaihtoavustin (LCA)
> kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (BSD)
> nopeusrajoituksen tunnistusjärjestelmä (SLIF)
> risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCTA)
> audio- ja navigointijärjestelmä 8,0" kosketusnäytöllä (käyttökielinä mm. englanti, ruotsi ja saksa)
> Android Auto -valmius
> Apple Car Play -valmius
> Live services -palvelut

Style | lisänä/erona Comfort-varustetasoon
Autohold-paikallaanpitämisavustin

LED-takavalot

Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEB) jalankulkijatunnistuksella
Elektroninen seisontajarru

Lähestymisvalot ulkopeileissä
Tummennetut takaikkunat

Kaistanvaihtoavustin (LCA)

Valaistut ulkokahvat etuovissa

Kuljettajan polviturvatyyny

Istuimien osanahkaverhoilu

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (BSD)

Metalliset poljinpinnat

Mukautuva vakionopeuden säädin (vain DCT)
Nopeusrajoituksen tunnistusjärjestelmä (SLIF)

Audio- ja navigointijärjestelmä 8,0" kosketusnäytöllä (käyttökielinä mm. englanti, ruotsi ja saksa)
Android Auto -valmius

Pysäköintitutka edessä

Apple Car Play -valmius

Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCTA)
Sadetunnistin

Ilmasuuttimet takamatkustajille

17" kevytmetallivanteet

Langaton älypyhelimen lataus (Qi-yhteensopiva)
Live services -palvelut

Etusäleikön kromisomisteet
Kaksois-LED -ajovalot

Smart Key -avaimeton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä

Kiiltomustat ulkopeilien kotelot

Säädettävä kyynärtuki lattiakosolissa

Sähköisesti säädettävä kuljettajan istuin muistitoiminnolla (2 muistiprofiilia)

Kromatut ulkokahvat
Tehdaslisävarusteet Style-varustetasoon
Metalliväri
Leather Pack -varustepaketti
> istuimien nahkaverhoilu
> tuuletetut etuistuimet
Luxury Pack -varustepaketti
> panoraama-lasikatto, sähköisesti avattava etuosa
> istuimien nahkaverhoilu
> tuuletetut etuistuimet
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