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i30



ال�صغف، وروح التحدي، و�صفاء العواطف...

اأنت تعي�ش المرحلة الأروع في حياتك.

. i30  ا�صتمتع بها مع

الحدث الأهم في يومك





يبرز جمال وكمال �صيارة  i30  في دقة تفا�صيلها والتي تبداأ بالت�صميم المتميز لل�صبك الأمامي، 

والخطوط الحادة التي تبرز �صخ�صيتها المتفردة، والم�صابيح الخلفية الن�صيابية. �صّلط 

. i30  ال�صوء على اأف�صل لحظات حياتك مع روعة �صيارة

. i30  حكاية ع�سق. اإنها �سيارة

ال�سبك الأمامي )طالء باللون الأ�سود والكروم(

 LED  مجموعة م�سابيح خلفية من نوع م�سابيح نهارية   ) DRL  من نوع  LED  وم�سابيح ال�سباب(

 LED  م�سابيح اأمامية من نوع



يمنح الهيكل الم�صّنع من الفولذ �صديد ال�صالبة والمطور، مزيداً من عنا�صر ال�صتقرار 

وال�صالمة الأ�صا�صية للقيادة. وبف�صل الأداء القوي، والديناميكيات التي ل تقهر، وال�صتجابة 

ال�صريعة الوا�صحة عند ال�صرعات العادية، ت�صبح القيادة اأكثر ت�صويقاً ومتعة كل يوم. اأما مزايا 

الراحة الدقيقة في هذه ال�صيارة ال�صتثنائية، فاإنها تجعل القيادة اآمنة ومريحة في جميع الأوقات. 

! i30  واإذا كنت تمر بوقت الذروة، فّكر

الأداء الذكي

 )AHSS(  نظام من ـ و�سائد هوائية / فولذ �سديد ال�سالبة مطور

اإن ا�صتخدام الفولذ �صديد ال�صالبة المطور في الهيكل اإلى اأكثر من 53.5% يعزز القيادة ويرفع 

من م�صتويات ال�صالمة عند حدوث ت�صادم. تتوفر 7 و�صائد هوائية، ت�صمل و�صادة لل�صائق، و�صادة 

للراكب الأمامي، و�صادة لركبتي ال�صائق، و�صادة و�صتارة جانبية، توفر الحماية الالزمة عند الت�صادم.

) HAC ( نظام تحكم للم�ساعدة عند المرتفعات

عند نزول منحدر اأو �صعود مرتفع، ي�صتخدم نظام 

التحكم للم�صاعدة عند المرتفعات، المكابح لمنع 

انزلق اأو تدحرج المركبة.

نظام عر�ض الم�ساهدة الخلفية

تظهر الخطوط التوجيهية على �صا�صة المراقبة 

م�صار ال�صيارة المتوقع، ا�صتناداً اإلى و�صع عجلة 

القيادة للم�صاعدة في اإيقاف ال�صيارة.

 )PAS(  نظام الم�ساعدة في ركن ال�سيارة

تك�صف اأجهزة ال�صت�صعار بالموجات فوق ال�صوتية 

في الم�صد عن وجود اأية عوائق، وتطلق تنبيهاً متبايناً 

للم�صافة اأثناء ركن ال�صيارة باأمان.

 )BSD ( نظام الك�سف عن النقطة العمياء

يعمل نظام الك�صف عن النقطة العمياء على 

تنبيه ال�صائق اأثناء وجود اأي ج�صم اأو اقتراب اأي �صيارة 

�صريعة من الخلف في نطاق النقطة العمياء

15.8

1.6 MPi مـحـرك بـنـزيـن

127.5
20.7

2.0 GDi  مـحـرك بـنـزيـن

 164
30.6

1.6 CRDi مـحـرك ديــزل

 136  اأق�صى قدرة

ح�صان/6,300 د.د

اأق�صى عزم

4,850 د.د/كجم-م

 اأق�صى قدرة

ح�صان/6,200 د.د

اأق�صى عزم

4,700 د.د/كجم-م

 اأق�صى قدرة

ح�صان/4,000 د.د

اأق�صى عزم

1,750 ~ 2,500 د.د/كجم-م



وراء ب�صاطة لوحة العدادات ذات الت�صميم الأفقي والخطوط الوا�صحة، يكمن جمال مدينتك 

بكل روعته. تعك�ش الواجهة المركزية المتطورة وذات الت�صميم الأخاذ ب�صا�صات عر�ش متميزة 

الت�صميم، تعك�ش �صخ�صيتك المرحة. ا�صتمتع بحرية اأكبر لتحقيق اأق�صى قدر من البهجة 

والمرح الذي تعي�صه في اأوج حياتك.

نظام التحكم بنمط القيادة )الريا�سي، المريح، ال�سديق للبيئة(

مجموعة المراقبة

 i30  كن م�ستعداً، اإنها �سيارة

النظام ال�سوتي على �سا�سة  LCD  مقا�ض 5 بو�سة

 )EPB(  مكبح ركن ال�سيارة الكهربائي



مـزايـا مـتـنـوعـة

قاعدة �سحن الهاتف الذكي ل�سلكياً.

بالإمكان �صحن الهاتف الذكي بدون ا�صتخدام اأية 

اأ�صالك، من خالل و�صعه على قاعدة ال�صحن المتوفرة.

نظام تكييف هوائي اأوتوماتيكي بالكامل

بالإمكان �صبط درجة الحرارة الخا�صة بمقعد ال�صائق 

والراكب ب�صكل م�صتقل، مما يزيد متعة القيادة والراحة.

فتحة �سقف بانورامية

تمنح فتحة ال�صقف البانورامية الوا�صعة اإح�صا�صاً 

بالنتعا�ش والرحابة، وتعزز الت�صميم الخارجي الفخم.

ا�صتمتع براحة البال والطماأنينة عند النطالق اإلى وجهة بعيدة ب�صيارة  i30  التي تت�صمن �صندوق 

اأمتعة رحب. ل �صك اأن م�صاحة المق�صورة الداخلية الرحبة، واإمكانية طي المقاعد الخلفية 

بن�صبة 6:4 و�صبطها وفقاً لعدد الركاب واأحجام الأمتعة المتنوعة، ومزايا الراحة التي تلبي 

اختيارات الم�صتخدم، �صتجعل من كل رحلة بهجة مطلقة. اإذا كنت تعي�ش المرحلة الأكثر اإثارة 

! i30  وت�صويقاً من الحياة، فّكر

�سبط مقعد ال�سائق اآلياً اإلى 10 اتجاهات

لمزيد من الراحة اأثناء القيادة يمكن لل�صائق �صبط 

مقعده اإلى ع�صـرة اتجاهات مخـتلفة بمـا يتنا�صب 

مـع طوله وحجم ج�صمه.ـــ





الـمـزايـا

عجالت فولذية مقا�ض 16 بو�سة عجالت معدنية مقا�ض 16 بو�سة عجالت معدنية مقا�ض 17 بو�سة

مجموعة م�سابيح  LED  في المرايا الجانبيةقالب محيط ال�سيارة   مع طبقة خارجية ناعمةمجموعة م�سابيح خلفيةم�سابيح اأمامية مركزة�سبك اأمامي )طالء اأ�سود(

م�سباح توقف علوي من نوع  LED كاميرا م�ساهدة خلفيةنظام م�ساعدة ركن ال�سيارة خلفي ) RPAS(  نظام م�ساعدة ركن ال�سيارة اأمامي ) FPAS (مرايا خارجية قابلة للطي كهربائياً

مفاتيح تحكم كهربائية بالنوافذتحكم عن بعد بالنظام ال�سوتيزر ت�سغيل/اإيقاف المحركنوافذ لل�سالمة )جميع الأبواب(

) ECM ( مراآة كهربائية مغلفة بالكروم) AUX، USB ( م�سابيح داخليةدوا�سات معدنيةنظام تهوية خلفيمقب�سا اإدخال

نظام ق�سع ال�سباب التلقائي 



Unit : mm   * Wheel tread • 16″ steel, alloy wheels (Front/Rear) : 1,559/1,568 • 17″ alloy wheel (Front/Rear) : 1,553/1,562

Type1.6 MPi gasoline engine2.0 GDi gasoline engine1.6 CRDi diesel engine

Engine typeDOHC with Dual CVVTDOHC with Dual CVVTDOHC

Displacement (cc)1,5911,9991,582

Max. power (ps /rpm)127.5 / 6,300164 / 6,200136 / 4,000

Max. torque (kg.m /rpm) 15.8 / 4,85020.7 / 4,70030.6 / 1,750 ~ 2,500

Brakes

Dual-diagonal, split-circuit, power-assisted braking system

Suspension

Front McPherson strut type

Rear Torsion beam axle

Tire

205 / 55 R16, 225 / 45 R17

Dimensions

Head room (mm)Front /Rear994 /  977

Leg room (mm)Front /Rear1,073 /  883

Shoulder room (mm)Front /Rear1,427 /  1,406

Cargo capacity (mm)Min/Max395 / 1,301

Overall width
Wheel tread*

1,795
1,553

Wheel tread* 1,562

Overall 
height

1,465

4,340
2,650

Overall length
Wheel base

● القيم المذكورة اأعاله هي نتائج اختبارات داخلية ويمكن اأن تتغير بعد التاأكد من �صحتها.     

● قد ل يتم توريد بع�ش من الأجهزة المو�صحة اأو المبينة اأعاله في هذا الكتالوج كاأجهزة قيا�صية، وقد يتم طرحها بتكلفة اإ�صافية.    

● تحتفظ �صركة هيونداي موتور بحق تغيير الموا�صفات والأجهزة دون اإخطار م�صبق.    

● قد تختلف درجات الألوان المو�صحة قليالً عن الألوان الفعلية نظرًا لختالف عملية الطباعة عن الحقيقة.  

● يرجى ال�صتعالم من الموزع للح�صول على معلومات وافية وال�صتف�صار عن مدى توّفر الألوان وتنا�صقها.  

الألوان الخارجية

الموا�سفات الألوان الداخلية

جلدجلد

درجتان من البيج درجتان من الرمادي

ن�صيج

درجة واحدة من الأ�سود

ن�صيج

جلد

ن�صيج

WAW اأبي�ض قطبي 

PR2 اأحمر ناري

T8S ف�سي بالتينيNKA اأ�سود فانتوم UYS معدني متاألق

RY9 برتقالي فونيك�ض

YT3 رمادي معدني

N4B اأزرق ماريناRB4 بني بلون القهوة

RW5 اأبي�ض معتق

PF8 نحا�سي مركز SG5 اأزرق نجمي


