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„Hyundai i30“ universalas  

Classic | standartinė įranga

Saugos įranga

Autonominė avarinio stabdymo sistema (AEB) Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ISOFIX tvirtinimo įtaisai vaikų apsaugos kėdutėms (2 vnt.)
Automatinis žibintų valdymas Eismo juostos laikymosi sistema (LKAS)
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija Keleivio saugos oro pagalvė
Užuolaidinės saugos oro pagalvės Saugos diržų priminimas
Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAA) Šoninės saugos oro pagalvės priekyje

Vairuotojo saugos oro pagalvė Padangos remonto rinkinys

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCWS)

Išorės įranga

15'' colių plieniniai ratlankiai su visą ratlankį dengiančiais gaubtais LED gabaritiniai žibintai
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos Purvasargiai
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai
Kėbulo spalvos buferiai Šildomi šoniniai veidrodėliai
Priekiniai rūko žibintai Projekcinio tipo halogeniniai žibintai
Izoliuotas variklio dangtis  (tik dyzeliniuose modeliuose) Stogo bėgeliai
Dienos šviesos žibintai su LED Statinio lenkimo žibintai
Aukštai sumontuotas stabdymo LED žibintas Tamsinti langai

Vidaus įranga

12 V maitinimo lizdas bagažo skyriuje Bagažo skyriaus uždangalas
12 V maitinimo lizdai centrinėje konsolėje Bagažo skyriaus apšvietimas
Bagažo skyriaus apsauginis uždangalas Kabliukai rūbams
Tekstiliniai sėdynių apmušalai Dėžė po bagažo skyriaus grindimis
3,5 col. skystakristalis kombinuotasis informacinis ekranas Stogo konsolės apšvietimas
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis 60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė 
Atramas rankai/dėtuvė centrinėje konsolėje Galinių sėdynių galvos atlošo pakėlimo / nuleidimo funkcija
Pastumiamas puodelių laikiklių dangtelis Reostatas
Elektra valdomi priekiniai langai Reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas
Aukštyn/žemyn reguliuojamos galvos atramos visose sėdynėse Veidrodėlis skydelyje nuo saulės
Sėdynių šildytuvai (priekyje) Kelionės kompiuteris
Apšviečiamas užvedimo jungiklis

Komforto įranga

Pastovaus greičio palaikymo sistema ISG
Greičio ribotuvas Mechaninė oro kondicionavimo sistema
Išmanieji tolimųjų šviesų žibintai (HBA) Radijas + RDS ir 5.0'' LCD

Centrinis durų užraktas USB/AUX lizdas

Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas Bluetooth

Garsiakalbiai priekinėse ir galinėse duryse PTC keramikinis šildytuvas (tik modeliuose su dyzeliniu varikliu)
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo

"Classic" papildoma gamyklinė įranga

Metalizuota spalva

„Classic Plus“ paketas:
> Galiniai statymo jutikliai

> Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėlia
> Vairuotojo pusės integruoti šoninių veidrodėlių posūkių žibintai 
> Trijų stipinų odinis vairas
> Elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo/nuleidimo funkcija
> Oda aptraukta pavarų svirties rankena
> Elektra valdomi galiniai langai
> Matinio chromo salono rankenėlė
> Šildomas vairas

Fresh plus | papildomai/skirtingai nuo "Classic" įrangos

15 colių lengvojo lydinio ratlankiai Vairuotojo pusės integruoti šoninių veidrodėlių posūkių žibintai 
Trijų stipinų odinis vairas Radijas + RDS ir 5.0'' LCD
Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai Galiniai statymo jutikliai
Elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo/nuleidimo funkcija Elektra valdomi galiniai langai
Šildomas vairas Galinio vaizdo kamera su dinaminiu kreipikliu
Oda aptraukta pavarų svirties rankena Matinio chromo salono rankenėlė

"Fresh plus" papildoma gamyklinė įranga
Metalizuota spalva
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„Hyundai i30“ universalas  

Comfort | papildomai/skirtingai nuo "Classic" įrangos

Galiniai statymo jutikliai Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis

Galinio vaizdo kamera su dinaminiu kreipikliu Atrama rankai viduryje su puodelių laikikliais 

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai Elektra valdomi galiniai langai

Aktyvus oro vožtuvas (tik M/T) Atlenkiamos liukas galinės sėdynės.

Matēta hroma lango rėmo bagetai Matinio chromo salono rankenėlė

Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai Kišenės sėdynių atlošuose

Vairuotojo pusės integruoti šoninių veidrodėlių posūkių žibintai „Supervision“ prietaisų skydelis su 4.2'' LCD-informacijos ekranu

Trijų stipinų odinis vairas Visiškai automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema 

Vairavimo režimo pasirinkimas (tik DCT) Šildomas vairas

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama Radijas + RDS ir 5.0'' LCD

Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis Aukštų dažnių garsiakalbis priekyje (Tweeter)

Elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo/nuleidimo funkcija Šildomas vairas

Oda aptraukta pavarų svirties rankena Apsauginis bagažo skyriaus tinklas

Pavarų perjungimo svirtis (tik DCT)

"Comfort" papildoma gamyklinė įranga

Metalizuota spalva

"LED" paketas:

> Dvigubi artimųjų / tolimųjų šviesų žibintai su statinio lenkimo funkcija

> Galiniai žibintai su LED

"Navigacijos" paketas:

> Navigacijos sistema su 8 colių jutikliniu ekranu
> Android Auto jau įdiegtas
> Apple Car Play jau įdiegtas
> Live paslaugos
"Comfort Safety" paketas: 

> Automatinė stovėjimo stabdžio funkcija (Autohold)

> Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) 
> Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD) 
> Eismo juostos keitimo pagalbos sistema (LCA)
> Įspėjimo apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga sistema (RCTA)
> Informavimo apie ribojamą greitį funkcija (SLIF)
> Navigacijos sistema su 8 colių jutikliniu ekranu
> Android Auto jau įdiegtas
> Apple Car Play jau įdiegtas
> Live paslaugos

Style | papildomai/skirtingai nuo "Comfort" įrangos 

Išmaniojo autopiloto funkcija (ASCC) (tik DCT) Galiniai žibintai su LED

Autonominė avarinio stabdymo sistema (AEB) kartu su pėsčiųjų įspėjimo funkcija Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose

Automatinė stovėjimo stabdžio funkcija (Autohold) Tamsinti stiklai

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD) Tekstiliniai/odiniai sėdynių apmušalai
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė Lengvojo lydinio pedalai

Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) Android Auto jau įdiegtas
Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai Apple Car Play jau įdiegtas
Eismo juostos keitimo pagalbos sistema (LCA) Vėdinimo angos konsolėje
Lietaus jutiklis Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 profiliai)

Įspėjimo apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga sistema (RCTA) Daiktų dėtuvė su stumdoma atrama rankai apatinėje konsolėje

Informavimo apie ribojamą greitį funkcija (SLIF) Live paslaugos

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai Navigacijos sistema su 8 colių jutikliniu ekranu

Chromuotos radiatoriaus grotelės Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mygtuku

Chromuotos išorinės durų rankenos Belaidis telefono įkroviklis

Dvigubi artimųjų / tolimųjų šviesų žibintai su statinio lenkimo funkcija Apšviečiamos priekinių durų išorinės rankenos
Itin blizgūs vairuotojo pusės veidrodėlių dangteliai Sliežu sistēma bagāžas nodalījumā

LED aizmugures kombinētie lukturi

"Style" papildoma gamyklinė įranga

Metalizuota spalva

Odinis paketas:

> Odiniai sėdynių apmušalai

> Priekinės sėdynės vėdinimas

Luxury Pac paketas

> Panoraminės klasės stoglangis. Elektra atidaromas priekis

> Odiniai sėdynių apmušalai

> Priekinės sėdynės vėdinimas
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