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Hyundai i30
Wagon 1.6 GDI Go!
Bouwjaar:

2014 (24 juni 2014)

Massa:

1.198 kg

Max trekgewicht:

1.400 kg

Tellerstand:

182.355 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

3XBJ46

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

135 PK

€ 9.450,Exterieur
Achteruitrij camera

Lichtmetalen velgen 15"

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Elektronische remkrachtverdeling

Extra getint glas

Getint glas

LED dagrijverlichting

mistlampen voor

Parkeersensor achter

Privacyglass

Infotainment
Navigatiesysteem

Audio-navigatiesysteem

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Bluetooth systeem

Orginele Audio incl. Stuurwielbediening

Originele Audio

Radio-cd/mp3 speler

Stuurwiel multifunctioneel

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Cruise control

Airco

Airco (automatisch)

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Centrale Portiervergrendeling

Electrische ramen

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen achter

Multifunctioneel stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Start/Stop systeem

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Isoﬁx

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Derde remlicht

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Leuk dat u kijkt naar onze mooie Hyundai I30!
In deze auto vindt u een benzinemotor en een handgeschakelde zes versnellingsbak. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door
onder meer 15 inch lichtmetalen velgen, donker getint glas achter, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en leddagrijverlichting.
Een andere zender kiezen. Het geluid harder of zachter zetten. Met de audiobediening op het stuurwiel bedient u de radio veilig met uw handen
aan het stuur. Het navigatiesysteem brengt u soepel en vlot naar uw bestemming. Gebruik de usb-aansluiting om uw muziekbibliotheek af te
spelen in de auto. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van automatische airconditioning is voorzien. De achteruitrijcamera
vergemakkelijkt achteruit inparkeren. U ziet duidelijk wat er achter de auto gebeurt. De snelheid en interval van de ruitenwissers worden bij
neerslag op maat aangestuurd via het regensensor. U bedient de cruise control eenvoudig zonder uw handen van het stuur te halen. Wat u ook in
deze auto kunt vinden zijn automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, isoﬁx-aansluiting en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening. De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Hyundai i30 Wagon samen. Wegrijden op een helling is kinderspel met hill
hold control. Deze functie houdt de handrem automatisch vast op een steile ondergrond.

