ÚJ GENERÁCIÓS HYUNDAI

TARTOZÉKOK

VÁLASSZA A TÖKÉLETESET VÁLASSZA AZ EREDETI HYUNDAI ALKATRÉSZEKET
Ne érje be a Hyundai eredeti alkatrészeknél kevesebbel. Ezeket kifejezetten az i30-ashoz tervezték. Garantáltan tökéletesen működnek, és a legmagasabb minőségi
követelmény szerint gyártott termékek. Ha úgy szeretné egyedivé tenni i30-asát, hogy az minden elvárásának megfeleljen, ez a létező legjobb megoldás.
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STÍLUS

ÉLVEZZE A NÉGY KERÉKRE SZERELT ELEGANCIÁT
Tegye még erőteljesebbé az i30 magával ragadó szépségét, és tegye még divatosabbá, mint amilyen eleve volt.
Válasszon a kiváló minőségű termékek széles választékából, hogy autója ugyanolyan kecses legyen kívül, mint amilyen gazdagon felszerelt és fényűzően
kivitelezett belül.
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STÍLUS

Könnyűfém keréktárcsa készlet 15"
Kecses, öt duplaküllős, 15”
könnyűfém keréktárcsa.
195/65 R15 abroncsok felszerelésére
alkalmas.
A5F40AC100
A5F40AC150 (TPMS)

Ajtóvédő díszlécek
Egyszerre áramvonalasak és
elegánsak, fokozzák az i30 sportos
megjelenését - ráadásul óvják a
karosszériát.
A6271ADE00

Karosszéria matricák
A még jellegzetesebb, még egyénibb stílus érdekében: matricák, amelyektől i30-asa
valóban az Öné lesz.
A6200ADE01

Könnyűfém keréktárcsa 15"
Klasszikus, hatküllős, 15” könnyűfém
keréktárcsa.
195/65 R15 abroncsok felszerelésére
alkalmas.
A6400ADE01

Könnyűfém keréktárcsa 16"
Elegáns, ötküllős, 16” könnyűfém
keréktárcsa.
205/55 R16 abroncsok felszerelésére
alkalmas.
A6400ADE02

Könnyűfém keréktárcsa készlet 16"
Sportos, 5 duplaküllős, 16”
könnyűfém keréktárcsa.
205/55 R16 abroncsok felszerelésére
alkalmas.
A5F40AC300
A5F40AC350 (TPMS rendszerhez)

Könnyűfém keréktárcsa készlet 17"
Jellegzetes, öt duplaküllős, 17"
könnyűfém keréktárcsa kifinomult
krómbetétekkel.
225/45 R17 abroncsok felszerelésére
alkalmas.
A5F40AC500
A5F40AC550 (TPMS)
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SZÁLLÍTÁS

ÉRJEN MESSZEBB SZABADIDEJÉBEN
Kivételes úttartás, és eltántoríthatatlan szállítókapacitás. A Hyundai élvonalbeli teljesítményét és élvezetes
vezethetőségét nem csorbító tetőcsomagtartó rendszerek gyorsan és könnyedén felszerelhetők, és igazodnak az
Ön szabadidős elvárásaihoz.
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SZÁLLÍTÁS
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SZÁLLÍTÁS

SPORTOLJON TÖBBET I30-ASÁVAL
Napjainkban az aktív kikapcsolódás a városlakók éltető eleme. Az i30 tulajdonosaként igazán átadhatja magát a szabadban töltött idő
élvezetének, hála a gyorsan felszerelhető kerékpár, síléc vagy hódeszka-szállító megoldásoknak. Ezek a tartók legalább annyira
elegánsak, mint amilyen stabilak, így még sokoldalúbbá teszik autóját.
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Tető keresztléc, alumínium
A kecses és elegáns keresztléc kiváló
alapot biztosít mindazon tárgyak
szállítására, amelyek sehol máshol nem
férnek el. Gyorsan fel- és leszerelhető.
Egyedi gyári formatervezés.
A6210ADE00AL

ProRide 591 kerékpártartó
Könnyű és elegáns alumínium szerkezetű
kerékpár-szállító. A kerékpárok a tető
szintjén elhelyezett tárcsák segítségével,
könnyedén rögzíthetők. Tökéletesen
illeszkedik az eredeti Hyundai tető
keresztlécekhez.
55701SBA10

FreeRide 532 kerékpártartó
Egyszerű, gyors megoldás a kerékpár
rögzítésére. Vázkitámasztóval és
gyorsrögzítő bilinccsel.
55701SBA20

Xtender 739 sí- és snowboard-tartó
A tartó a könnyebb fel- és lerakodás
érdekében egyszerűen kihúzható, hogy
ne kelljen a tető fölé nyújtózkodnia,
amivel megkarcolhatja az autót, vagy
összepiszkolhatná a ruhát. Hat pár
síléc vagy négy snowboard szállítására.
55700SBA10

Deluxe 727 sí- és snowboard-tartó
Ez a csúcsmodell akár hat pár síléc
vagy négy snowboard szállítására
alkalmas. Magasságállítással, hogy a
kötés ne karcolja meg a tetőlemezt.
A nagy gomboknak köszönhetően akár
síkesztyűben is nyitható, zárható.
55700SBA20

Utasülésre szerelhető tárolóháló
Praktikus hálós zseb az utasoldali
ülésen apróbb tárgyak biztonságos
rögzítésére.
99170ADE00

Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó
Kettő kerékpár szállítására alkalmas.
Új, dönthető szerkezet, könnyedén
elmozdítható a maximális rakodási
kényelem érdekében. Strapabíró acél/
alumínium konstrukció. Teljesíti a
legszigorúbb európai biztonsági
előírásokat.
E823055001

TRANSPORT

Függőlegesen leszerelhető vonóhorog
Megbízható vontatás, az i30
sziluettjének megtörése nélkül.
Könnyen fel- és leszerelhető.
A maximálisan vontatható tömeg a
jármű műszaki adataitól függ.
Függőlegesen leszerelhető
(háromgolyós rögzítőrendszer).
A felszereléshez a lökhárító kismértékű
bevágása szükséges. Rejtett elektromos
csatlakozó, a vonóhorog háza
használaton kívül nem látható.
A6281ADE00
Vonóhorog kábelkészlet (kép nélkül)
Kábelkészlet a hátsó világítás és
fényjelzések átkötésére.
Figyelmeztető hangjelzés a
vontatmány irányjelzőjének vagy
féklámpájának meghibásodása esetén.
LED-es lámpatesttel felszerelt
vontatmányhoz is alkalmas.
Választható készletek:
a) 7 érintkezős kábelkészlet (nem
vízálló aljzat, vízleeresztő
nyílásokkal)
A6620ADE00CP

Vízszintesen leszerelhető vonóhorog
Megbízható vontatás, az i30 sziluettjének megtörése nélkül. Könnyen fel- és leszerelhető. A maximálisan vontatható tömeg a jármű műszaki
adataitól függ. Vízszintesen leszerelhető (BMA rendszer). Használaton kívül alig látható.
A6281ADE01

b) 13 érintkezős kábelkészlet (vízálló
aljzat)
A6621ADE00CP
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SZÁLLÍTÁS

TÖKÉLETESSÉG KÍVÜL ÉS BELÜL
A Hyundai kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy az i30 utastere rendezett és szellős legyen. Ennek köszönhetően Ön kiváló minőségű tároló- és rendező
megoldások széles kínálatából válogathat, hogy a nélkülözhetetlen apróságok ne legyenek szem előtt, de ha szükséges, rögtön megtalálhassa őket.
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SZÁLLÍTÁS

Pacific 200 tetőbox
Ideális megoldás 4 hódeszka szállításához. A 460 literes box csupán 175 cm hosszú,
süllyesztett alapja kisebb légellenállást, alacsonyabb szélzajt és mérsékelt rezgésszintet
eredményez.
55730SBA20

Szeméttároló zsák 8014
Segít tisztán tartani az utasteret.
Az apró zsák tökéletesen elfér a
fejtámla hátoldalán. Kecses és
helytakarékos.
55123SBA40

Csomagtér rendező 8019 S
Kisméretű, 27 literes csomagtartó
táska. Tökéletes bevásárló szatyrok
vagy sporteszközök biztonságos,
rendezett elhelyezésére.
55123SBA10

Ranger 90 tetőbox
Magától értetődő választás: a 340 literes box használaton kívül összecsukható, így
minimális helyet foglal.
55730SBA10

Csomagtér rendező 8020 M
Közepes méretű, puha falú, 41 literes
doboz. Csúszásmentes alapja
garantálja, hogy menet közben is
stabilan álljon.
55123SBA20

Csomagtér rendező 8021 L
Tágas, cipzáras fedelű tárolódoboz,
64 l űrtartalommal. Tartson mindent
tökéletesen rendszerezve, pontosan
a helyén.
55123SBA30
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KÉNYELEM

AZ ÉLVEZETES VEZETÉS ÚJ TÁVLATAI
Az i30 eleve rugalmas - tegye még inkább azzá! Alakítson ki egy saját életstílusához tökéletesen illeszkedő, egyedi utasteret, és
fokozza az autó eredendő alkalmazkodó képességét.
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Mobiltelefon tartókonzol
A mobiltelefon menet közbeni biztonságos elhelyezésére szolgál. Minden gyakori típusú
mobiltelefonhoz alkalmas.
E555055000

Leszerelhető vállfa
Elege van abból, hogy a hátsó ülést ruhatárnak használja, vagy hogy mindig
összegyűrődik a kabátja? Akassza fel zakóját, kabátját erre az ízléses vállfára.
Helytakarékos, leszerelhető megoldás a fejtámla mögött.
99770ADE00

Első szélterelő
Eltereli a menetszelet az ablaktól, csökkenti a szélzajt, és távol tartja a felverődő vizet
az utastértől.
A6221ADE00

Jegesedés és napsugárzás elleni védelem
Egyedi kialakítású hőszigetelő fólia a szélvédőre és az első oldalablakokra. Nyáron
megelőzi az utastér túlzott felmelegedését, télen az üvegfelület eljegesedését.
A6723ADE00

KÉNYELEM
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VÉDELEM

ŐRIZZE MEG AUTÓJA ÉRTÉKÉT
A Hyundai egyedileg kifejlesztett termékek széles választékával segít Önnek az utasteret eredeti, tökéletes állapotában megőrizni. Tartsa távol a piszkot a
beépített rögzítőszemekkel felszerelt, csúszásgátló hátlapú, strapabíró gumi- vagy textilszőnyegekkel. A szőnyegek egyedi formájuknak köszönhetően
tökéletesen illeszkednek, i30 logójuk még elegánsabbá teszi az autó belső környezetét.
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VÉDELEM

Balról jobbra:
Textil padlószőnyeg, alap. A6141ADE00
Textil padlószőnyeg, velúr. A6143ADE00
Gumi padlószőnyeg. A6131ADE00
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VÉDELEM

MASSZÍV VÉDELEM KÍVÜL ÉS BELÜL
A Hyundai egy sor, egyedileg kifejlesztett termékkel segít megóvni az utastér külvilággal találkozó pontjait és felületeit.
A védőborítások, fóliák és határolók például mind az idő előtti elhasználódástól óvják az i30-ast.
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1 Csomagtér tálca
A csomagtartóhoz tökéletesen illeszkedő, fekete színű betét csúszásgátló
bevonattal és i30 logóval. Tisztán tartja a csomagtartót.
A6122ADE00
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Hátsó lökhárító rakodásvédő fólia, fekete
Megóvja a hátsó lökhárítót a karcoktól és
a piszoktól a csomagok ki- és berakodása
során.
A6272ADE00BL

VÉDELEM

Csomagtér-szőnyeg
Méretre szabott, kétoldalas csomagtér-szőnyeg, egyik oldalán puha velúr borítással, a
másikon tartós, csúszásmentes bevonattal, i30 logóval.
A6120ADE00 (padló alatti tárolórekesszel nem rendelkező modellekhez)
A6120ADE10 (padló alatti tárolórekesszel rendelkező modellekhez)

Csomagtér határoló, felső
A hátsó ülések fölött könnyen
rögzíthető rács biztonságosan
elválasztja a csomagtartót az
utastértől.
A6150ADE00 (felső)

Csomagtér elválasztó, felső és alsó
Optimális megoldás a csomagtartó és
az utastér elválasztására lehajtott
hátsó ülések esetén
A6151ADE00 (alsó)

Hátsó lökhárító rakodásvédelem,
átlátszó
Gyakorlatilag láthatatlan, öntapadó
fólia, amely eredeti állapotában óvja
meg a rakodóperemet
A6272ADE00TR

Divatos alumínium küszöbbetét
a jármű stílusában. Előzze meg a
cipők által okozott, idegesítő
karcolásokat és szennyeződést a
küszöb belső felén.
A6450ADE00

Sárfogó gumi készlet, elöl és hátul
Ne engedje, hogy a sár, a piszok és a
sózás beszennyezze a karosszériát:
előzze meg mindezt a sárfogó
lapokkal.
Első A6460ADE10
Hátsó A6460ADE20

Ajtókilincs mélyedés védőfólia
Az öntapadó, átlátszó fólia
tökéletesen óvja a külső ajtókilincs
környékét a karcolásoktól és a
kopástól.
99272ADE00
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BIZTONSÁG

SZEMÉLYRE SZABOTT UTASBIZTONSÁG
A Hyundai segít, hogy az i30 kiemelt minőségéhez mérhető védelmet és biztonságot nyújtson, ha út közben segítségre van szükség.

Elsősegély felszerelés
Az azonnali elsősegély-nyújtáshoz
elengedhetetlen csomag tartalmazza a
legfontosabb egészségügyi ellátó
eszközöket és kötszereket, valamint a
láthatósági mellényt, és az
elakadásjelző háromszöget (a DIN 13164
szabvány előírásai szerint).
E883199000

Elakadásjelző háromszög
Könnyű, jól észlelhető háromszög: az i30 nem szokott elromlani, de ha ez mégis
megtörténne, tegye már messziről jól láthatóvá autóját (megfelel az ECE-R27
előírásoknak).
E889099000
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Láthatósági mellény
Feltűnő neonszínű mellény
fényvisszaverő csíkokkal, éjjel és
nappal egyaránt kiválóan látható.
Egy méretben (a DIN EN 471
szabvány előírásai szerint).
E883099000

BIZTONSÁG
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Eredeti Hyundai tartozékok
Az Ön márkakereskedése:

A kiadványban található információk, illusztrációk és adatok a nyomdába adás pillanatában
megfeleltek a valóságnak, ám előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztathatók. A
katalógusban feltüntetett modellek és műszaki adatok eltérhetnek az országában elérhető
modellkínálattól. A nyomdai eljárás sajátosságai miatt az itt bemutatott karosszériaszínek kis
mértékben eltérhetnek a valóságtól. Kérjük, a legfrissebb információkért forduljon Hyundai
kereskedőjéhez.
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