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Hyundai i30 5d
Classic | vakiona mm.
Turvallisuus
BAS hätäjarrutustehostin
ESC ajovakauden hallintajärjestelmä
ESS-hätäjarrustusvaroitin
Etumatkustajan turvatyyny

Murtohälytin
Nopeuden mukaan automaattisesti lukkiutuvat ovet
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
Renkaan paikka-aine (sis. paikka-aine ja kompressori)
Sivuturvatyynyt etuistuimilla

Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä
Heijastimet etuovissa

Turvavyön esikiristimet edessä
Turvavyön muistutin kaikilla istuinpaikoilla
Turvavyön voimanrajoittimet edessä
Turvavyön voimanrajoittimet takana
VSM ajonhallintajärjestelmä

Kaksi ISOFIX-turvaistuimen kiinnityspistettä takaistuimella
Koko matkustamon mittaiset turvaverhot
Kuljettajan turvatyyny
Lisäjarruvalo
Ulkoiset varusteet
Etusumuvalot
Kattoantenni

Roiskeläpät edessä ja takana
Staattiset kulmavalot (ei kaksoisksenon-ajovalojen yhteydessä)
Sähköisesti säädettävät ulkopeilit
Sävylasit
Takalasin pesin ja pyyhin
Takasumuvalo

Korinväriset ulkokahvat
Korinväriset ulkopeilit
LED-päiväajovalot
Lämmitettävät ulkopeilit
Projektorityyppiset ajovalot

Teräsvanne 195/65R15 renkain, kokopyöräkapseli

Sisätilojen varusteet
12 V virran ulosotto keskikonsolissa (2 kpl)
12 V virran ulosotto tavaratilassa
Ajotietokone (käyttökielinä mm. englanti, saksa, ranska)
Aurinkolasikotelo kattokonsolissa
Hansikaslokeron valaistus
Hattuhylly

Lippupidike kuljettajan puoleisessa häikäisysuojassa
Lämmitettävä ohjauspyörä
Meikkipeili häikäisysuojassa
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Nahkaverhoiltu vaihdekepin nuppi
Ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäätö
Ovilokerot etuovissa

Hopeanväriset sisäkahvat
Istuimien kangasverhoilu
Kahdessa osassa (60:40) alas taitettava takaistuimen istuinosa

Pääntukien korkeussäätö kaikilla istuinpaikoilla
Pääntukien syvyyssäätö etuistuimilla
Sähkötoimiset lasinnostajat edessä
Säilytyslokero tavaratilan välipohjan alla
Säädettävä istuinlämmitys etuistuimilla
Säädettävä mittarivalaistus
Tavaratilan valaistus
Valaistu virtalukko

Kahdessa osassa (60:40) alas taitettava takaistuimen selkänoja
Karttavalot
Kattokahva etumatkustajalle
Kattokahva ja takkikoukku takaistuimen reunapakoilla
Keskikonsolin tunnelmavalaistus
Korkeussäätö kuljettajan istuimessa
Mukavuusvarusteet
Audiojärjestelmän säätimet ohjauspyörässä
AUX/USB-liitin ulkoiselle musiikkisoittimelle

PTC-sähköinen lämmityskenno (vain diesel-mallit)
Radio/cd/mp3-soitin (käyttökielinä mm. englanti, ranska, ruotsi ja saksa)
Saattovalot

Flex Steer -säädettävä ohjausvaste (Comfort, Normal ja Sport)
Ilmastointilaite
Kaistanvaihtovilkku

Säädettävä tihkukytkin
Turvavyön korkeussäätö edessä
Ulkolämpötilan näyttö

Kaiuttimet edessä ja takana
Kauko-ohjattu keskuslukitus
Tehdaslisävarusteet Classic-varustetasoon
Metalliväri
Tilapäiskäyttöinen varapyörä ja renkaanvaihtotyökalut
Classic Plus Pack:
> vakionopeuden säädin
> nopeuden rajoitin
> pysäköintitutka takana
> bluetooth-matkapuhelinvalmius ohjauspyörän säätimin
> sähkösäätöinen ristiselän tuki kuljettajan istuimessa
> säilytyslokero ja kyynärnoja lattiakonsolissa

(käyttökielinä mm. englanti, ranska, ruotsi ja saksa)
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Hyundai i30 5d
Trend | lisänä/erona Classic-varustetasoon
Kevytmetallivanne 195/65R15 renkain

Sähkösäätöinen ristiseläntuki kuljettajan istuimessa
Bluetooth-matkapuhelinvalmius ohjauspyörän säätimin
Vakionopeuden säädin ja nopeudenrajoitin ohjauspyörän säätimin

Pysäköintitutka takana
Säilytyslokero ja kyynärnoja lattiakonsolissa
Tehdaslisävarusteet Trend-varustetasoon
Metalliväri
Tilapäiskäyttöinen varapyörä ja renkaanvaihtotyökalut

Comfort | lisänä/erona Trend-varustetasoon
Ovilokerot takaovissa

Auto Defog -huurteenpoistojärjestelmä
Automaattinen kaksialueilmastointi

Supervision Cluster -mittaristo TFT-infonäytöllä
Sähkötoimiset lasinnostajat edessä ja takana
Sähkötoimisten lasinnostajien auto up/down -toiminto
Säilytyslokero ja säädettävä kyynärnoja keskikonsolissa
Takaistuimen kyynärnoja mukitelinein
Tavaratilan kuormansidontalenkit
Kevytmetallivanne 205/55R16 renkain
Kromattu lista sivuikkunoiden alareunassa

Automaattisesti himmentyvä taustapeili
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)
Cluster Ionizer -sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä
Diskanttikaiuttimet etuovissa
Lämmitettävä tuulilaisn alareuna
Tuulilasin sadetunnistin
Korkeussäätö etumatkustajan istuimessa
Kromatut sisäkahvat
Lehtitaskut etuistuimien selkänojassa
Meikkipeilin valaistus

Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit
Ulkopeileihin integroidut sivuvilkut

Tehdaslisävarusteet Comfort-varustetasoon
Metalliväri
Tilapäiskäyttöinen varapyörä ja renkaanvaihtotyökalut
Xenon-pack:
> kääntyvät kaksoisksenon-ajovalot
> lyhdynpesurit
> LED-takavalot
> kuljettajan polviturvatyyny
Navigation-pack:
> navigointijärjestelmä 7" kosketusnäytöllä
> peruutuskamera

(käyttökielinä mm. englanti, ranska, ruotsi ja saksa)

GO! | lisänä/erona Comfort-varustetasoon
i30-logo etuistuimien niskatuissa
GO! -erikoisverhoilu

Etusäleikkö kromisomistein
GO! -logo b-pilarissa
LED-takavalot
Tummennetut takaikkunat
Gun Metal -kojelaudan somisteet

Kynnyslistat
Musta kattoverhoilu
Ohjauspyörän ja vaihteenvalitsimen sinivalkoiset ompeleet

Tehdaslisävarusteet GO!-varustetasoon
Metalliväri

Turbo | lisänä/erona Comfort-varustetasoon
Kuljettajan polviturvatyyny
Kaksoispakoputki
Kevytmetallivanne 225/40R18 renkain
Valaistut ulkokahvat etuovissa
Kromatut ulkokahvat

Kääntyvät kaksoisksenon-ajovalot, lyhdynpesurit
Alumiiniset poljinpinnat
Urheilulliset istuimet
Istuimien osanahkaverhoilu
Musta kattoverhoilu

Lähestymisvalot ulkopeileissä
Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit automaattitoiminnolla

Smart Key -avaimeton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä
Peruutuskamera

Tehdaslisävarusteet Turbo-varustetasoon
Metalliväri
Navigointijärjestelmä 7" TFT kosketusnäytöllä
Panoramic-pack:
> panoraama-lasikatto, sähköisesti avattava etuosa
> sähkötoiminen lasikaton suojaverho
> tummennetut takaikkunat
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