
En fin liten ting.

Du har sikkert sett finere ting andre
steder, for eksempel på et museum.
Denne tingen derimot, hører ikke
hjemme på et museum. Ting som
representerer en helt ny teknologi i
biler gjør sjelden det. Tire Pressure
Sensor er navnet på denne tingen,
som sitter inne i dekkene på Hyundai
i30. Der registrerer den kontinuerlig
lufttrykket i dekkene, og melder i fra
til sjåføren når det er på tide å fylle
på mer luft.
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Veil. pris levert Drammen. Lokale frakt og leveringskostnader kommer i tillegg.Vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer. Forbruk og Co2 for 1,4 bensin: 0,61 og 145. Forbruk og Co2 for 1,6 diesel: 0,47 og 125. TPS er kun tilgjengelig på Premium GLS.

TPS er bare en av mange små fine
ting som gjør Hyundai i30 til en
moderne, stilren og sikker kompakt-
klasse-nyhet. Enda en fin liten ting er
at den koster

fra kr 194.950
Velkommen til prøvekjøring hos din
nærmeste Hyundai-forhandler.



En liten fordel.

Hyundai i30 kan ikke fly. Det hadde
i så fall vært en stor fordel. En liten
fordel derimot er at i30 kommer med
integrert USB-inngang for tilkobling
av MP3-spiller. Det betyr at du kan ta
med hele musikksamlingen på kjøretur
uten at det tar opp mer plass enn en
kortstokk.
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USB-inngang er bare en av mange
fordeler som gjør Hyundai i30 til en
moderne, stilren og sikker kompakt-
klasse-nyhet. Enda en liten fordel er at
den koster

fra kr 194.950
Velkommen til prøvekjøring hos din
nærmeste Hyundai-forhandler.



En liten detalj.

Det er ingen vits i å skape hysteri
rundt denne detaljen. Det er nemlig
en spyledyse. Hysteri blir det derimot i
det man står bom stille i en bilkø. For
å unngå kø og hysteri har man laget
veibaner med to kjørefelt. På veibaner
med to kjørefelt blir det også kø, derfor
synes mange at kjørebaner med tre felt
er best. Det er altså greit med to, men
enda bedre med tre. Det samme tenkte
teknikerne da de utviklet spyledysen til
Hyundai i30: To-veis dyse er standard,
men med en tre-veis blir både spyle-
effekten og sikkerheten forbedret.
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Tre-veis spyledyse er bare en av mange
små og fine detaljer som gjør Hyundai
i30 til en moderne, stilren og sikker
kompaktklasse-nyhet. Enda en fin liten
detalj er at den koster

fra kr 194.950
Velkommen til prøvekjøring hos din
nærmeste Hyundai-forhandler.



En liten forskjell.

Små forskjeller er det nok av. Du er
kanskje god i badminton, mens din
fetter er dårlig i denne sporten. Din
fetter er kanskje likevel bedre enn deg
i håndbak. Man er sjelden like god på
alle ting. Ovenfor ser du et skovlhjul
med fleksible vifteblader, som sitter
plassert i en Hyundai i30, nærmere
bestemt i VGT turboen. Skovlhjulet
er bra på én bestemt ting. Det leder
eksosgassen inn i turbinen på en
optimal måte, som fører til mini-
mal belastning og maksimal ytelse i
motoren. Foruten å redusere bilens
utslipp gir det i30 økt motoreffekt
og gjør den mer økonomisk å kjøre.
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Skovlhjul med fleksible vifteblader er
en av mange små forskjeller som gjør
i30 til en moderne, stilren og sikker
kompaktklasse-nyhet. Enda en ting
som gjør den litt forskjellig fra sine
«klassekamerater» er prisen

fra kr 194.950
Velkommen til prøvekjøring hos din
nærmeste Hyundai-forhandler.


