Hyundai i30 Wagon
Turvavarustus
Autonoomne hädapidurdussüsteem (AEB)
Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS)
Automaatlülitusega esituled
Vargusvastane alarmsüsteem
Turvakardinad
Juhi tähelepanuhoiatuse süsteem (DAA)
Juhi esiturvapadi
Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC)
Tagant otsasõidu hoiatussüsteem (FCWS)
Nõlvaltstardiabi (HAC)
Lapse turvatooli ISOFIX-kinnituspunktid (2 paari)
Sõidureas püsimise abisüsteem (LKAS)
Eesmise kaassõitja esiturvapadi
Meeldetuletus turvavööde kinnitamiseks
Külgturvapadjad ees
Rehvi kiirremondi komplekt
Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS)
Autonoomne hädapidurdussüsteem (AEB) koos jalakäijate hoiatussüsteemiga
Pimenurga jälgimissüsteem (BSD)
Juhi põlvede turvapadi
Elektrooniline seisupidur (EPB)
Reavahetuse abisüsteem (LCA)
Tagumise põikisuunalise liikluse hoiatussüsteem (RCTA)
Piirkiiruse teavitusfunktsioon (SLIF)
Välimus
Kerevärvi välised ukselingid
Kerevärvi korpuses küljepeeglid
Kerevärvi kaitserauad
Esiudutuled
Kapoti isolatsioon (ainult diislil)
LED-päevatuled
LED-lisapidurituli
LED positsioneerimise tuli
Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid
Soojendusega küljepeeglid
Porikummid (ees ja taga)
Projektoritüüpi halogeen esituled
Katusereelingud
Staatilised kurvituled
Toonitud klaasid
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
Suunatuledega küljepeeglid
Matt kroom liistud akende ümber
Automaatne radiaatorikate (ainult M/T)
Kroomliistudega esivõre
Kroomitud välised ukselingid
LED-esitulede staatilised kurvituled
Kõrgläikega küljepeeglikatted
Esiuste väliste ukselinkide valgustus
LED - tagatuled
LED - kombineeritud tagatuled
Küljepeeglites lombivalgustus
Tumendatud klaasid
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Sisevarustus
12 V voolupesa pakiruumis
12 V voolupesad
Tekstiilist istmekatted
Cluster 3.5'' LCD infoekraan
Reguleeritava kõrgusega juhiiste
Esiistmete vahel panipaik ja käetugi
Topsihoidikud esiistmete vahel
Elektriliste tõstukitega esiaknad
Esiistmetel reguleeritava kõrgusega ja kallutatavad peatoed
Esiistmete istmesoojendus
Süüteluku/käivituslüliti valgustus
Pakiruumi kate
Pakiruumi valgustus
Pagasivõrgu kinnituspunktid
Laepaneeli lamp
Kahes osas (suhtes 60:40) kokkuklapitav tagaiste
Tagaistmetel reguleeritava kõrgusega peatoed
Reostaat
Reguleeritava kalde ja sügavusega rool
Tualettpeegel päikesesirmis
Teekonna kompuuter
3-kodaraga nahkkattega rool
Elektriliste tõstukitega aknad koos automaatse avamis- ja sulgemisfunktsiooniga
Nahkkattega käigukangi nupp
Elektriliste tõstukitega tagaaknad
Satiinkroomist seesmine käepide
Reguleeritava kõrgusega kaassõitja esiiste
Topsihoidikutega käetugi tagaistme keskel
Suusaluuk tagaistme seljatoes
Hoiutaskud esiistmete seljatugedel
Pakiruumi eraldusvõrk
Tekstiilist + nahast istmekatted
Valumetallist pedaalid
Ventilatsioonikanal keskkonsoolis
Esiistmete vahel liugkäetugi
Rööbaste süsteem pakiruumis
Mugavus
Kiirushoidik
Kiiruspiirik
Kaugtule automaatlülituse süsteem (HBA)
Kesklukustus
Kaugjuhitav kesklukustus
ISG
PTC-kütteseade (ainult diiselmootoriga mudelil)
Helisüsteemi juhtlülitid roolil
Kõlarid esi- ja tagaustes
Käsitsi juhitav konditsioneeriga kliimaseade
Raadio + RDS ja 5.0'' LCD puutetundlik ekraan
USB- ja AUX-pesad
Bluetooth
Roolisoojendus
Tagumised parkimisandurid
Tagurduskaamera dünaamilise juhendiga
Juhtimis režiimi valik (ainult DCT)
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega juhiiste
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel (ECM)
Käiguvahetuslabad (ainult DCT)
Supervision Cluster -näidikuplokk koos 4.2'' LCD-infoekraaniga
Täisautomaatne kahetsooniline kliimaseade
Kõrgsageduskõlarid (Tweeter)
Intelligentne isekohanduv kiirushoidik (ASCC) (ainult DCT käigukastiga)
Automaatse paigalseisu funktsioon (Autohold)
Eesmised ja tagumised parkimisandurid
Vihmasensor
Android Auto eelseadistatud
Apple Car Play eelseadistatud
Elektriliselt reguleeritava juhiistme asendimälu süsteem (2 asendikombinatsiooni)
Live-teenused
Navigatsioonisüsteem koos 8-tollise puutetundliku ekraaniga
Targa võtmepuldi ja käivituslülitiga võtmevaba käivitussüsteem
Telefoni juhtmevaba laadija (QI-kokkusobiv)
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Veljed ja rehvid
15-tollised terasveljed koos 195/65R15 rehvide ja täismõõdus ilukilpidega
15-tollised valuveljed ja 195/65R15 rehvid
16-tollised valuveljed ja 205/55R16 rehvid
17-tollised valuveljed ja 225/45R17 rehvid
Tehase valikvarustus
Metallikvärv
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Classic Plus-pakett: Tagumised parkimisandurid, elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid,
suunatuledega küljepeeglid, 3-kodaraga nahkkattega rool, elektriliste tõstukitega aknad koos
automaatse avamis- ja sulgemisfunktsiooniga, ahkkattega käigukangi nupp, elektriliste
tõstukitega tagaaknad, satiinkroomist seesmine käepidemed, roolisoojendus
LED-pakett: Täis-LED esituled kurvituledega, LED - tagatuled
Navigation- pakett: Navigatsioonisüsteem koos 8-tollise puutetundliku ekraaniga, Android
Auto/Apple Car Play eelseadistatud, Live-teenused
Comfort Safety Pack: Automaatse paigalseisu funktsioon (Autohold), elektrooniline seisupidur
(EPB), pimenurga jälgimissüsteem (BSD), reavahetuse abisüsteem (LCA), tagumise
põikisuunalise liikluse hoiatussüsteem (RCTA), piirkiiruse teavitusfunktsioon (SLIF),
navigatsioonisüsteem koos 8-tollise puutetundliku ekraaniga, Android Auto/Apple Car Play
eelseadistatud, Live-teenused
Leather-pakett: Nahast istmekatted, ventileeritavad esiistmed
Luxury-pakett: Klaasist panoraamkatus. Esiosa avaneb elektrooniliselt, nahast istmekatted,
ventileeritavad esiistmed
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