
 
 
 

i30 Turbo kent zijn prijs en uitrusting. 
 

• Wereldpremière op het autosalon van Brussel. 
• 2 koetswerktypes, 1 compleet uitrustingsniveau. 
• 5 jaar garantie met onbeperkte km. 
• Vanaf 27.999 €. 

 

Kontich - 07/01/2015 –  De nieuwe Hyundai i30 Turbo, die op het salon van Brussel zijn 

wereldpremière zal beleven, heeft nu ook een prijsk aartje. De turboversie komt met 

ongeëvenaarde waarborgpakket (5 jaar garantie zonde r kilometerbeperking), een 
uiterst complete uitrusting en een interessant prij skaartje vanaf 27.999 € inclusief 

BTW. 

 
De Hyundai i30 Turbo is de eerste versie die profiteert van de grondige facelift die recent 

werd aangekondigd. Deze nieuwe topversie krijgt de gekende 1,6-liter direct ingespoten 

benzinemotor die hier 186 pk levert en een koppel van 265 Nm dat al bij 1.500 tpm 

beschikbaar is (tot 4.500 tpm). De i30 Turbo wordt altijd aan een manuele 6-versnellingsbak 

gekoppeld. Het nieuwe topmodel accelereert van 0 tot 100 km/u in amper 8 seconden en 

heeft een topsnelheid van 219 km/u. 

 

UITRUSTING 

De nieuwe i30 Turbo is leverbaar in combinatie met het sportieve 3-deurs koetswerk, of als 

meer familiaal ingestelde 5-deurs. Zijn uitrusting is dermate compleet, dat er geen opties 

meer overblijven (behalve metaalkleur). Een korte selectie uit de uitrustingslijst: 

 

• Touchscreen navigatiesysteem met achteruitrijcamera 

• Panoramisch schuifdak 

• In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel 

• In de hoogte verstelbare voorzetels 
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• Flex Steer: variabele stuurbekrachtiging (drie rijmodi) 

• Bi-Xenon koplampen incl. koplampsproeiers 

• Sportieve bodykit (met specifieke bumper voor en achteraan) 

• Specifieke 18 inch turbovelgen 

• Dubbele uitlaat met diffuser en Turbo badge 

• Cruise control met snelheidsbegrenzer 

• Grille en voorspoiler met sportieve grijze accenten 

• Parkeersensoren achteraan 

• Rode accenten (startknop, versnellingspook, zetels) 

• Specifieke sportzetels vooraan met zwart/rode afwerking (half leder) 

• Frontale en laterale airbags vooraan 

• Gordijnairbags voor- en achteraan 

• Knieairbag bestuurder 

• Lichtsensor 

• Specifiek afgesteld en verlaagd Turbo onderstel 

• Electronic Stability Program (ESP) 

• Automatische dual zone airconditioning met automatisch ontwasemingssysteem 

• Aluminium pedalen 

• Vehicle Stability Management (VSM) 

• Bandendrukcontrolesysteem (TPMS) 

• LED achterlichten 

• … 

 

PRIJZEN 

De nieuwe i30 Turbo staat in de prijslijst vanaf 27.999 € voor de 3-deursversie. Wie liever 

een 5-deurs koopt, betaalt 28.499 €, telkens BTW inclusief. De wagen zal leverbaar zijn 

vanaf maart in 8 koetswerkkleuren, waaronder 1 kleur (Jet Black) die specifiek is 

voorbehouden aan de Turbo.  

 

 

 


