TARTOZÉKOK

STÍLUS

A

B

A. Könnyűfémfelni készlet
6.5J x 16’’ 205/55 R16 (TPMS*)
Kihangsúlyozza a jármű körvonalait
/ 5 küllős forma / Még biztonságosabb az innovatív gumiabroncs légnyomás ellenőrző rendszerrel
1KF40AC150
1KF40AC100 (TPMS* nélkül)
B. Könnyűfém keréktárcsa készlet
6.5J x 17’’ 205/50 R17 (TPMS*)
Egy még dinamikusabb vezetési élményért /
10 küllős forma / Még biztonságosabb az innovatív gumiabroncs légnyomás ellenőrző rendszerrel
1KF40AC250
1KF40AC200 (TPMS* nélkül)
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*TPMS = Gumiabroncs légnyomás ellenőrző rendszer

A. Karbon lökhárító betét
Egy hangsúlyos és sportos megjelenésért /
Szénszálas hatású első és hátsó lökhárító
betét (vonóhorog kivágás nélkül)
1K300ADE00
B. Karbon ajtó díszléc
Kiemeli a dinamikus megjelenést /
Szénszálas hatású és tapintású /
A gépkocsi szembetűnő vonalainak
kihangsúlyozására tervezték /
4 db-os készlet
1P271ADE00CB
C. Polírozott alumínium ajtó díszléc
Kiemeli a dinamikus megjelenést /
Polírozott alumínium hatású és tapintású /
A gépkocsi szembetűnő vonalainak
kihangsúlyozására tervezték /
4 db-os készlet
1P271ADE00
D. Karosszéria matrica (körök)
Egyedi megjelenést kölcsönöz /
Fóliából készül
1K200ADE10BL fekete, első + hátsó
1K200ADE30BL fekete, oldalsó
1K200ADE10OR narancs, első + hátsó
1K200ADE30OR narancs, oldalsó
E. Karosszéria matrica (versenycsíkok)
Egyedi megjelenést kölcsönöz /
Fóliából készül
1K200ADE00 fekete, matt fólia
1K200ADE01 fehér fólia
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Találja meg a tökéletes megoldást és válasszon fix
vagy levehető fejes vonóhorgaink közül!

7 pólusú vonóhorog kábelkészlet, PDC*
lekapcsolási és C2 funkcióval (kép nélkül)
Az összes jobb- és baloldali közlekedésű
ország számára / C2 funkció: gyorsabb villogással figyelmeztet a vontatmány irányjelzőjének
meghibásodására / A járműhöz kifejlesztett
vezetékköteg a könnyű felszerelhetőség érdekében eredeti gyári csatlakozókkal van ellátva /
Nem vízálló aljzat (vízelvezető nyílásokkal)
1K620ADE00CP
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A. Függőlegesen levehető fejű vonóhorog
Megbízható vontatás a gépkocsi körvonalának
minimális módosítása nélkül / Kiváló minőségű
acélból készül / Könnyű fel- és leszerelhetőség
/ Maximális vontatható tömeg: 1300 kg / D
érték: 7,5 kN / Függőlegesen levehető (3 golyós
reteszelő rendszer) / Kisméretű szerelőnyílás a
lökhárítón / Használaton kívül nem látható csatlakozó aljzat és vonóhorog tartó / Bevonat: KTL
(kataforetikus festék)
1K281ADE00
B. Vízszintesen levehető fejű vonóhorog
Megbízható vontatás a gépkocsi körvonalának
minimális módosítása nélkül / Kiváló minőségű
acélból készül / Könnyű fel- és leszerelhetőség
/ Maximális vontatható tömeg: 1300 kg / D
érték: 7,7 kN / Vízszintesen levehető (BMA
rendszer) / Használaton kívül kismértékben látható / Lökhárító kivágás szükséges / Bevonat:
merítéses festési eljárás
1K281ADE01

C. Fix vonóhorog
Tökéletes megoldás a gyakori használathoz /
Kiváló minőségű acélból készül / Maximális
vontatható tömeg: 1300 kg / D érték: 7,7 kN /
Bevonat: merítéses festési eljárás
1K280ADE01
D. Fix vonóhorog
Tartós és robusztus konstrukció / Kiváló minőségű acélból készül / Maximális vontatható
tömeg: 1300 kg / D érték: 7,5 kN / Bevonat: KTL
(kataforetikus festék)
1K280ADE00

*PDC = Parkolási távolság ellenőrző

VONTATÁS

5

SZÁLLÍTÁS

6

A. Alumínium tetőcsomagtartó
Könnyen fel- és leszerelhető / Egyedi gyári
tervezés / Hyundai logóval ellátva / 2 db-os
készlet / Tetősín nélküli változatokhoz
1K210ADE00AL
B. Acél tetőcsomagtartó
Kihangsúlyozza a gépkocsi nyugodt
vonalvezetését / Egyedi gyári tervezés /
Hyundai logóval ellátva / 2 db-os készlet /
Tetősín nélküli változatokhoz
1K210ADE00ME
C. Tetőre szerelhető kerékpár tartó
Egy kézzel is könnyen használható,
automatikus feszítő és reteszelő szerkezettel /
Alumínium kerékpár tartó 1 kerékpárhoz / A
kerékpár megtartásához egy kéz szabadon
marad / Mind az alumínium, mind az acél
tetőcsomagtartóhoz használható
E822099600
D. Síléc és hódeszka tartó
Másodpercek alatt felszerelhető / Alumínium
síléc és hódeszka tartó / Tökéletes megoldás 4
pár síléc vagy 1 hódeszka és 1 pár síléc
szállításához / Mind az alumínium, mind az
acél tetőcsomagtartóhoz használható
E821099604 (Tökéletes megoldás 4 pár síléc
vagy 1 hódeszka és 1 pár síléc szállításához)
E821099606 (Tökéletes megoldás 6 pár síléc
vagy 2 hódeszka és 1 pár síléc szállításához)
E. Vonóhorogra szerelhető kerékpár tartó
Könnyen használható megoldás a tökéletes
mobilitáshoz / 2 kerékpár szállításához / Erős
acél/alumínium konstrukció / Gyorsan, 20
másodperc alatt felszerelhető / Könnyű,
mindössze 13 kg súlyú / Tömör és új formaterv
/ Új lebillentő mechanizmus: könnyen
behúzható 100 %-os felrakási kényelem /
Megfelel a legszigorúbb európai biztonsági
előírásoknak
E823055000
F. Utasülésre rögzíthető tároló háló
Apró tárgyak utasülésen való biztonságos
szállításához
1K170ADE00
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RAKODÁS
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A. Küszöbvédők
A gyári küszöbökre rögzíthető három
dimenziós alumínium küszöbvédők / Az
első részen típuslogóval / 2 db-os készlet
1K450ADE00
B. Hátsó lökhárító védő
Lökhárító védő fólia / Méretre szabott
1K272ADE00 átlátszó
1K272ADE01 fekete
C. Csomagtérpadló alatti tárolótálca
Tárolórekesz a csomagtér alsó részéhez
Cikkszám: érdeklődjön a márkakereskedéseknél
D. Csomagtér háló
A csomagtérben levő tárgyak rögzítésére
857791P000
E. Megfordítható, csúszásgátló csomagtér
szőnyeg
Kiváló minőségű velúr szőnyeg /
Tökéletesen, csúszásmentesen illeszkedik
/ Stílusos nubuk szegéllyel / Szín: antracit /
Szövött típuslogóval
1K120ADE00
F. Csomagtér tálca
Méretre szabott csúszásgátló tálca /
Szín: antracit / Típuslogóval
1K122ADE00
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GONDOSKODÁS
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A. Standard textil szőnyeg
Pontosan a lábtér méretére szabva / 3 szőnyegből álló készlet / Antracit színű, 650 g/m2 súlyú,
tűnemezelt filc, granulált hátlappal / A tökéletes
illeszkedés érdekében rögzítő pontokkal a horgok számára / Szövött típuslogóval és megerősítéssel a cipősarok számára a vezető oldalon
1K141ADE00
B. Velúr textilszőnyeg
Luxus és kényelem egyben / 3 szőnyegből álló
készlet / Antracit színű, 600 g/m2 súlyú velúr
szőnyeg, granulált hátlappal és nubuk szegéssel / A tökéletes illeszkedés érdekében rögzítő
pontokkal a horgok számára / Hímzett
típuslogóval a vezető oldalon
1K142ADE00
C. Gumiszőnyeg
Tökéletes illeszkedés / 4 szőnyegből álló komplett készlet / Típuslogóval ellátva a vezető oldalon
/ Szín: antracit
1K131ADE00
D. Sárfogó gumi készlet (első)
Kiegészítő védelem a karosszériának sár, só és
kőfelverődés ellen / Gyári készlet / Szín: fekete
/ 2 darab, rögzítőelemekkel
1K460ADE10
E. Sárfogó gumi készlet (hátsó)
Kiegészítő védelem a karosszériának sár, só és
kőfelverődés ellen / Gyári készlet / Szín: fekete /
2 darab, rögzítőelemekkel
1K460ADE20
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Gondoskodjon a gyermekei biztonságos utazásáról - a legújabb biztonsági előírások szerint.

A. Gyermekülés
0 és 13 kg közötti súlyú csecsemők számára /
Extra párnázattal az újszülöttek törékeny
gerincének védelmére / Párnázott fejtámla a
természetes alvási helyzet érdekében /
Napsugárzás és szél elleni árnyékolóval / 3
helyzetbe állítható szállító fogantyú / Puhán
párnázott, mosható huzat / Mellkas párnák a
gyermek kényelme érdekében / Hyundai
logóval ellátva / Megfelel az ECE-R 44/04
európai biztonsági előírásoknak
E894699012

12

B. Gyermekülés - 1. csoport (ISOFIX)
9 és 18 kg közötti súlyú (9 hónapos - 4 éves)
gyermekek számára / Oldalsó ütközésvédelem
mély, puhán párnázott oldalsó szárnyakkal /
Mellkas párnák / 3 fektetési helyzet / Puhán
párnázott, mosható huzat / Magasságban állítható fejtámla és heveder a könnyű, egy kézzel,
elölről történő beállításhoz / Hyundai logóval
ellátva / Megfelel az ECE-R 44/04 európai biztonsági előírásoknak
E894599012

BIZTONSÁG

C. Gyermekülés - 2. és 3. csoport (ISOFIX)
15 és 36 kg közötti súlyú (4 - 12 éves) gyermekek számára / Az ülés formája pontosan a gyermek medencecsontja felett vezeti a biztonsági
öv alsó szárát / A vezetőfül pontosan a gyermek vállán át vezeti a biztonsági öv felső szárát
/ Oldalsó ütközésvédelem mély, puhán párnázott oldalsó szárnyakkal / Állítható magasságú
fejtámla / ISOFIX rögzítés esetén nem kell az
ülést beszíjazni, ha használaton kívül van / Az
ülést a szabványos ISOFIX rendszer rögzíti az
autóhoz, és a gyermek a 3 pontos biztonsági
övet használhatja / Párnázott kartámasz az extra
kényelemért / Puhán párnázott, mosható huzat
/ Az ülés a gyermekkel együtt nő / Hyundai
logóval ellátva / Megfelel az ECE-R 44/04 európai biztonsági előírásoknak
E894799012
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PRAKTIKUM

A. Szélterelő
Csökkenti a szélzajt és a víz befröcskölését / Az
ablakvezető csatornába helyezhető szélterelők /
Hyundai logóval ellátva / 2 darabos készlet csak
az első ablakokhoz
1K221ADE00
B. Jég / napsugárzás elleni védőhuzat
Méretre szabott ernyő a szélvédő és a két első
ablak védelmére / Megkadályozza a jég képződését a fedett ablakokon vagy az utastér felmelegedését / Hyundai logóval ellátva
1K723ADE00
C. Parkolást segítő érzékelők elöl
4 beépített érzékelő / Az érzékelő akusztikus
figyelmeztetéssel jelzi a közelben levő
nagyobb tárgyakat / Nyomógombos kézi be- és
kikapcsolás
E980099100
D. Parkolást segítő érzékelők hátul
4 beépített érzékelő / Az érzékelő akusztikus
figyelmeztetéssel jelzi a közelben levő
nagyobb tárgyat
E980099000
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NAVIGÁCIÓ,
KOMMUNIKÁCIÓ,
SZÓRAKOZÁS

Telefon konzol

iPod csatlakozókábel
E555055000

961252L000
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A kiadványban szereplő információk, illusztrációk és adatok a kiadvány nyomtatásának időpontjában fennálló állapotokat tükrözik és bejelentés nélkül megváltozhatnak. A kiadványban bemutatott típusok és adatok az adott országban kapható változatoktól függően eltérhetnek. A nyomtatási eljárás korlátai miatt a bemutatott kocsiszekrény színek kismértékben eltérhetnek a tényleges
színektől. A legújabb információkért forduljon Hyundai márkakereskedéséhez.
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