Tartozékok
A vadonatúj

Hyundai i30

Az új autó,
nekünk.
Nem gyakori, hogy egy új autó ilyen jól néz ki,
ennyire jó érzés ránézni. A teljesen új Hyundai i30
azonban pontosan ilyen. Éppen ezért érezhetjük
úgy, hogy a miénk. Most azt is megmutatjuk,
hogyan teheti még jobbá Eredeti Hyundai
Tartozékok választásával.

Amennyiben ettől eltérően nincs jelölve, a kiadványban szereplő kiegészítők az i30 ötajtós
és az i30 kombi esetében egyaránt érvényesek.
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STÍLUS

A formák kiemelése.
Vadonatúj autójának bensőséges, időtálló formáit olyan tartozékok kiválasztásával
emelheti ki még jobban, amelyek egyszerre stílusosak és gyakorlatiasak.

LED-es lábtérvilágítás, fehér, első sor

LED-es lábtérvilágítás, kék, első sor

LED-es belső lábtérvilágítás
A lábtér rejtett megvilágítása csak még jobban
kiemeli az utastér csalogató belsejét. Ravaszul
elhelyezett fények hívogatnak, valahányszor az ajtót
kinyitjuk vagy becsukjuk, és a motor beindításakor
elhalványodva alszanak ki. Divatos kék és klasszikus
fehér színben kapható. A hátsó ülésekhez csak
az első ülésekkel együtt szerelhető.
99650ADE20W (ötajtós, fehér fényű, első üléssorhoz)
(ötajtós, kék fényű, első üléssorhoz)
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LED-es ajtóvilágítás, i30-logó

LED-es ajtóvilágítás, Hyundai-logó

LED-es ajtóvilágítás, Hyundai-logó
Egy kis fortély a sötétség eloszlatására,
a nyitott első ajtók alatt, a földön
megjelenik a fénylő Hyundai-logó.
Élesen és ragyogóan vetül a földre,
hogy segítsen minden beszállásnál.
99651ADE00H (ötajtós)
99651ADE99 (kiegészítő kábelkészlet
intelligens kulcs nélküli gépkocsikhoz)

LED-es ajtóvilágítás

LED-es ajtóvilágítás, i30-logó
Ez a LED-es ajtóvilágítás minden alkalommal
kigyullad, ahányszor csak kinyitjuk az i30
első ajtaját – gyengéd, mégis éles ragyogást
vetítve a talajra. Az i30-as logóval kiegészülve
egyedülállóan stílusos belépőt tesz lehetővé.
G4651ADE00 (ötajtós)
99651ADE99 (kiegészítő kábelkészlet
intelligens kulcs nélküli gépkocsikhoz)

LED-es ajtóvilágítás
A finom, mégis összetéveszthetetlen
LED-es ajtóvilágítás kigyullad minden
beszálláskor. Garantáltan divatos.
És persze jobban is látunk be- és
kiszálláskor, különösen sötétben.
99651ADE00 (ötajtós)
99651ADE99 (kiegészítő kábelkészlet
intelligens kulcs nélküli gépkocsikhoz)
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Tükörborítás
Ezzel a magasfényű rozsdamentes
acélból készült borítással adhat
autójának egy lehelettel több
városi eleganciát egyéb külső
formatervezési megoldásainak
kiemelése érdekében.
G4431ADE00ST (2 darabos készlet)
Csomagtér-ajtódíszléc
Minden részletre kiterjedő
fenséges elegancia: a magasfényű
rozsdamentes acélcsík stílusos
érzést kölcsönöz a csomagtér
ajtajának, jól kiegészítve a többi
extrát, amitől az i30-as külseje
tényleg egyedien fog kinézni.
G4491ADE00ST (2 darabos készlet)
Küszöbvédő betét
Adja meg a módját, mert az első
benyomás nagyon fontos. Fogadja
utasait ezzel a rozsdamentes acélból
készült küszöbvédő betéttel, amelyen
az i30-as logója látható.
G4450ADE00ST (4 darabos készlet)
Ajtódíszléc
Még több dinamikát az oldalajtókra!
A magasfényű rozsdamentes
acél látványával csak még jobban
megerősítheti az i30 sportos
eleganciáját.
G4271ADE00ST (4 darabos készlet)
A 25. oldalon található elegáns
magasfényű rozsdamentes
lökhárítóvédő harmonikusan
illeszkedik ezekhez
a stíluselemekhez.

STÍLUS

Tükörborítás

Csomagtér-ajtódíszléc (ötajtós)

Küszöbvédő betét

Ajtódíszléc
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KERÉKTÁRCSÁK
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KERÉKTÁRCSÁK

Dinamikus hangsúlyt adnak.
Vonzó formájú könnyűfém keréktárcsák, amelyek
elegánsabbá és sportosabbá teszik a megjelenést.
Könnyűfém keréktárcsa 15”
15”-os, öt duplaküllős könnyűfém
keréktárcsa, ezüst, 6.0Jx 15, 195/65 R15-ös
méretű gumiabroncsokhoz.
Felniközép és csavaranya nem tartozék.
Elektromos kézifékkel rendelkező
gépkocsikon nem alkalmazható.
52910G4100PAC
Könnyűfém keréktárcsa 15” Asan
15”-os, öt duplaküllős könnyűfém
keréktárcsa, ezüst színben, 6.0Jx 15,
195/65 R15-ös méretű gumiabroncsokhoz.
A felniközép tartozék, a csavaranyák
nem. Elektromos kézifékkel rendelkező
gépkocsikon nem alkalmazható.
G4400ADE05
Könnyűfém keréktárcsa 15” Mabuk
15”-os, öt küllős könnyűfém keréktárcsa,
szürke, 6.0Jx 15, 195/65 R15-ös méretű
gumiabroncsokhoz.
A felniközép tartozék, a csavaranyák
nem. Elektromos kézifékkel rendelkező
gépkocsikon nem alkalmazható.
G2400ADE05
Könnyűfém keréktárcsa 15” Mabuk
15”-os, öt küllős könnyűfém keréktárcsa,
szürke, 6.5Jx 15, 205/55 R16-os méretű
gumiabroncsokhoz.
A felniközép tartozék, a csavaranyák nem.
G2400ADE06
Könnyűfém keréktárcsa 16”
16”-os, öt duplaküllős könnyűfém
keréktárcsa, 6.5Jx 16, 205/55 R16-os
méretű gumiabroncsokhoz. Felniközép
és csavaranya nem tartozék.
52910G4200PAC

Könnyűfém keréktárcsa 17”
17”-os, öt duplaküllős könnyűfém
keréktárcsa, 7.0Jx 17, 225/45 R17-ös
méretű gumiabroncsokhoz.
Felniközép és csavaranya nem
tartozék.
52910G4300PAC
Acél keréktárcsa 15”
Téli használatra ideális. 6.0Jx15,
195/65 R15-ös abroncsokhoz.
Elektromos kézifékkel rendelkező
gépkocsikon nem alkalmazható.
52910G4000PAC
(a képen nem szerepel)
Dísztárcsa acél keréktárcsára 15”
Az eredeti acél keréktárcsákhoz
használható kiváló minőségű
műanyagból készült dísztárcsa.
52960G4000

Könnyűfém keréktárcsa 15”

Könnyűfém keréktárcsa 15” Asan

Könnyűfém keréktárcsa 15” Mabuk
Könnyűfém keréktárcsa 16” Mabuk

Könnyűfém keréktárcsa 16 Asan”

Könnyűfém keréktárcsa 16”

Könnyűfém keréktárcsa 17”

Acél dísztárcsa 15”

Zárható kerékanyák és hozzá való kulcs

Kerékőr szett
Igen hatékony és megbízható
módszer a könnyűfém keréktárcsák
lopás elleni védelmére.
A csavaranyák csak a hozzájuk adott
speciális kulccsal vehetők le.
99490ADE50
TPMS szett (4db) - Abroncsnyomás
ellenőrző rendszer
A biztonságos és hatékony vezetés
elsődleges szempont, ezt teszi
lehetővé az abroncsnyomást
ellenőrző eredeti érzékelő.
A TPMS szett segítségével
a gumiabroncsok nyomása
mindenkor figyelemmel kísérhető.
F2F40AK990
(a képen nem szerepel)
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SZÁLLÍTÁS

A sokoldalúság növelése.
Masszív tartozékok segítenek magunkkal vinni mindent,
ami kalandjainkhoz kellhet.

Tetőcsomagtartó, alumínium

Csomagtér-elkülönítő, felső keret

Csomagtér-elkülönítő, felső keret
A pontosan a hátsó ülések háttámlái
és a tető közé illeszkedő erős alkatrész
védi az utasokat a csomagtartóban
esetleg elmozduló tárgyaktól vagy
az ott utazó házi kedvencektől.
A könnyen felszerelhető rácsot úgy
tervezték meg, hogy ne akadályozza
a vezetőt a hátsó kilátásban. Csak
a biztonsági védőhálós opcióval
rendelkező járművekhez kapható.
G4150ADE10 (kombi)
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Tetőcsomagtartó, acél

Tetőcsomagtartó, alumínium
Nyerjen több helyet a kirándulásokhoz!
A biztonságos és könnyű keresztrudakat
kifejezetten az i30 kombi tetősínjeire
tervezték és könnyen felszerelhetők.
Így mindent magával vihet utazásai
során, amire csak szüksége lehet.
Csak OE típusú tetősínekkel ellátott
autókra szerelhető fel. Panoráma
tetővel rendelkező és anélküli autókra
egyaránt felrakható.
G4211ADE00AL (kombi)

Tetőcsomagtartó, acél
Könnyen felszerelhető, könnyű benne
megbízni. Az acél keresztrudakat
kifejezetten az i30 kombi tetősínjeire
tervezték, így biztonságos és zárható
alapja lett a tetőcsomagtartó
rendszereknek és a tetőn történő
szállítandó tárgyaknak. Csak OE típusú
tetősínekkel ellátott autókra szerelhető
fel. Panoráma tetővel rendelkező és
anélküli autókra egyaránt felrakható.
G4211ADE00ST (kombi)

Tetőbox
Mindegy milyen évszak van, mindegy mi
a cél, ha további rakodóhelyre van szüksége,
ez a tetőbox minőségében és mennyiségében
is kellően kibővíti az i30-ast. Áramvonalas és
karcsú, könnyen felszerelhető és mégis erős,
a gyorsabb be- és kirakodás érdekében
mindkét oldalon nyitható. Akár 75 kg tömegű
csomag szállítására is alkalmas. Lopás ellen
zárral védett. Méretei: 195 x 73,8 x 36 cm.
99730ADE00

SZÁLLÍTÁS

SZÁLLÍTÁS

Tetőrúd, alumínium
Kirándulók sokoldalú segítőtársa.
A könnyű és mégis erős alumínium
tetőrúd adja az alapot a könnyen
felszerelhető tető csomagtartó
fajták felszereléséhez. Panoráma
napfénytetővel rendelkező
gépkocsikon való használatra
nem alkalmas.
G4210ADE00AL (ötajtós)
Tetőrúd, acél
Egyszerű és biztonságos, a legtöbbet
hozza ki a tetőn történő szállításból.
Kifejezetten úgy tervezték, hogy
illeszkedjen az i30-ashoz, ellenálló
acélból készült. A tetőcsomagtartó
jól rögzíthető és biztos alapot nyújt
a más szállítási tartozékok könnyed
felszereléséhez. Panoráma
napfénytetővel rendelkező
gépkocsikon való használatra
nem alkalmas.
G4210ADE00ST (ötajtós)
Síléc- és snowboardtartó
400-as és 600-as
Családbarát megoldás akciódús téli
szabadidős utakhoz. A 400-as jelzésű
síléc- és snowboardtartó 4 pár síléc
és 2 snowboard szállítására alkalmas.
Gyorsan, kényelmesen felszerelhető.
Könnyen le is zárható, hogy
a felszerelés biztonságban legyen.
Ha még több tároló helyre van
szükség, választható a 600-as jelzésű
síléc- és snowboardtartó is, amely
6 pár síléc és 4 snowboard szállítására
alkalmas.
99701ADE10 (400)
99701ADE00 (600)
99701ADE90 (U-alakú adapterkészlet
acél tetőrúdhoz/keresztléchez)
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Tetőrúd, alumínium

Tetőrúd, acél

Síléc- és snowboardtartó - 400-as

Síléc- és snowboardtartó - 600-as

Xtender síléc- és snowboardtartó
Tökéletes partner a téli vakációhoz.
Ez a könnyen felszerelhető tartó
akár hat pár síléc és 4 snowboard
szállítására is alkalmas, oldalra
kihúzható a könnyebb fel- és
lepakolás érdekében, és közben
a ruhája sem piszkolódik, hiszen nem
kell az autóval érintkeznie. A nagyobb
biztonság érdekébenzárható.
Távtartó a tetőcsomagtartóval
történő kompatibilitáshoz.
55700SBA10
ProRide kerékpártartó
Ezzel az első osztályú kerékpártartóval
a következő kerékpártúrán már
könnyedén lehet a bicikliket
fel- és lepakolni az autóról. A bringát
egyszerűen csak rakja fel a tartó
keretre és a kényelmes, forgatható
gombok segítségével, egy-kézzel,
tetőszinten tudja állítani és rögzíteni.
Maximum 20 kg-os teherbírás.
A nagyobb biztonság érdekében
zárható.
55701SBA10
FreeRide kerékpártartó
A kerékpározás minden öröme,
a legkisebb pakolásra fordított
erőfeszítéssel. Ez a tartó szerkezet
nagyon megkönnyíti a felhelyezést
a „gyors záras tartókeretnek”,
az „okos keréktartónak” és a
beállítható, „gyorsan kioldható
pántnak” köszönhetően.
Akár 17 kg-os teherbírás és még
biztonsági zárat is tartalmaz.
55701SBA21

Xtender síléc- és snowboardtartó

ProRide kerékpártartó

FreeRide kerékpártartó
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Vonóhorog-kábelszett
A telepítéskor az eredeti jármű csatlakozókat
használjuk, valamint egy olyan több-funkciós
utánfutó modult, amely kijelzi az összes
szükséges jelet. Kompatibilis hagyományos
égőkkel és LED utánfutó világítással
egyaránt, hangjelzést ad az utánfutó
irányjelzőjének használatakor vagy
a féklámpa meghibásodása esetén.
Az autó hátsó ködlámpája automatikusan
kikapcsol, ha utánfutót akasztunk rá. Hét
érintkezős csatlakozóval kapható, amelyben
lyukak vannak, hogy a víz ne gyűljön meg
benne, de választhatja a 13 érintkezővel
ellátott, vízmentes csatlakozóval készült
verziót is. A 13 pólusú rendszer elő van
készítve rá, hogy kezelni tudja egy modern
lakókocsi minden funkcióját. Ha az összes
funkciót használni akarja, rendeljen külön
hozzá egy +15/+30 hosszabbító készletet.
Vontatócsomaggal nem rendelkező
gépjárművekhez
G4620ADE00CP (7 érintkezős)
G4621ADE00CP (13 érintkezős)
55621ADE01 (+15/+30 hosszabbító
13 érintkezős csatlakozóhoz)
Vontatócsomaggal rendelkező
gépjárművekhez/Wagon:
G4620ADE10CP (7 érintkezős)
G4621ADE10CP (13 érintkezős/+30
tartalmazza/elő van készítve +15
hosszabbítóhoz)
Attól függően, hogy a vonóhorgot éppen
mire használjuk, rendelkezésre állnak olyan
adapterek is, amelyekkel a 7 érintkezős
változatot ideiglenesen 13 érintkezősre lehet
átalakítani, illetve fordítva.
13 érintkezőt (jármű) 7 érintkezőre (utánfutó/
lakókocsi) alakító adapter: E919999137
7 érintkezőt (jármű) 13 érintkezőre (utánfutó/
lakókocsi) alakító adapter: 55622ADB00

Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó
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További információkért, kérjük, keresse fel
márkakereskedőjét!

SZÁLLÍTÁS
Vonóhorog, levehető
Levehető, és mindenekelőtt megbízható: nyugodtan
rábízhatja magát erre a rozsdaálló acél vonóhorogra, ha
terhét biztonságosan és hatékonyan szeretné szállítani.
A három golyós reteszelési rendszer egyszerűen
leszerelhető. Ha kerékpártartóval akarjuk használni,
legfeljebb 75 kg súllyal terhelhető, beleértve
a kerékpártartó súlyát is. UNECE 55R szerinti tanúsítással.
G4281ADE00 (ötajtós)
G4281ADE10 (kombi)

Vonóhorog, levehető

Vonóhorog, fix

Vonóhorog-kábelszett

Csomagtérháló

Csomagtérháló
Tisztán, rendben, biztonságban, könnyen megtalálhatóan
tartja a dolgokat utazás közben. A csomagtér
padlójára tervezett tartós és rugalmas csomagtérháló
megakadályozza, hogy a törékeny tárgyak elmozduljanak
szállítás közben a csomagtartóban.
85790F2000 (ötajtós)

Vonóhorog, fix
Ha rendszeresen nagyobb terheket szállítunk, kényelmes
és megbízható megoldásra van szükség. Ez a korrózióálló
vonóhorog ötös osztályzatot kapott minden tekintetben.
Ha kerékpártartóval akarjuk használni, legfeljebb 75 kg
súllyal terhelhető, beleértve a kerékpártartó súlyát is.
UNECE 55R szerinti tanúsítással.
G4280ADE00 (ötajtós)
G4280ADE10 (kombi/Csak OE tolatóradarral
nem rendelkező autókra)

Fontos tájékoztatás a vonóhorogról
A maximálisan vontatható tömeg
a gépkocsi jellemzőitől függ. Kérjük,
további információért keresse fel
kereskedőjét! Az összes eredeti
Hyundai i30 vonóhorog korrózióálló,
sópermetteszten az ISO 9227NSS
által tanúsítottak, és kielégítik az
OE gépjármű terhelési szabványának
(CARLOS) – utánfutó csatlakoztatási
(TC) valamint kerékpárszállítási (BC)
előírásait.

Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó
Akár egynapos kerékpározásra megyünk, akár hosszabb kerékpár túrát tervezünk, ez a kerékpártartó megszabadít
minket a fel- és lerakodás nyűgétől. Két normál vagy egy darab elektromos kerékpár rakható rá (maximum 60 kg).
Kompakt és tolvajbiztos, akár ki is lehet nyitni a hátsó csomagtartó ajtaját, úgy, hogy közben a kerékpárok fent vannak
rajta! A kerékpártartó 13 érintkezős csatlakozóval van szerelve. Felszereléséhez 13 érintkezős vonóhorog-kábelszettre,
vagy egy 7 érintkezős kábelszettre és egy 7 érintkezőről 13 érintkezőre átalakító adapterre van szükség.
E823055001
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EREDETI

Okkal eredeti.
Az Eredeti Hyundai Tartozékok ugyanolyan precíz
tervek szerint készülnek, hasonlóan szigorú előírások
szerint gyártják és ellenőrzik őket, mint az új i30-ast.
Ezért lehet biztos benne, hogy kiemelkedő minőségűek,
strapabíróak a lehető legtartóssabbak is.

Eredeti lábszőnyegek
• Az Eredeti Tartozék Gyártója (OEM) által meghatározott és bevizsgált anyagokból készül.
• Úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjen.
• Tartós biztonsági rögzítőgyűrűvel és csúszásmentes alsó felülettel rendelkezik.

Eredeti keréktárcsák
• Az Eredeti Tartozék Gyártója (OEM) által meghatározott követelmények szerint fejlesztették.
• Szerkezeti szilárdságukat alapos tesztek garantálják.
• Az Eredeti Hyundai Tartozék (OE) specifikációja szerint.

Eredeti tetőrudak
• Nagy teherbírásra tervezve.
• Különleges formatervezése miatt alacsony a menetszél zaja.
• Az Eredeti Tartozék Gyártója (OEM) által meghatározott szigorú előírások szerint vizsgálták be.

Eredeti vonóhorgok
• Az Eredeti Tartozék Gyártója (OEM) által meghatározott szigorú előírások szerint vizsgálták be.
• A CARLOS BC valamint a CARLOS TC szerinti minősítés teljes biztonságot szavatol kerékpárok
szállításakor és utánfutók, illetve lakókocsik vontatásakor.
• E-bevonatos festési eljárás a hatékony rozsdavédelem érdekében.
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EREDETI

17

KÉNYELEM

Érezze otthon magát!
Praktikus és ötletes megoldások, amelyek minden
utazást kényelmesebbé és otthonosabbá tesznek
mind az Ön, mind az utasai számára.

Jegesedés és napsugárzás ellen védő takaró
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Csomagakasztó

iPad®-tartó

KÉNYELEM

Jegesedés és napsugárzás ellen védő fólia
Kényelem és jó látási viszonyok egész évben. Ez a takaró
védi az utasteret a felmelegedéstől a napsütötte helyeken
és megakadályozza, hogy a szélvédő eljegesedjen fagypont
alatti hőmérsékleteknél. Kifejezetten az i30-ra szabták,
felszerelve tolvajbiztos.
G4723ADE00

Csomagakasztó
Stabilabb szállítás, kevesebb kiömlés.
Ez a diszkrét, mégis hatékony horog
megtartja az elvitelre kapott ételeket
és italokat tartalmazó csomagokat,
kisebb az esélye, hogy valami malőr
következzen be vezetés közben.
A központi konzol alsó utasoldali
felére szerelve.
99743ADE00

Leszerelhető vállfa

iPad®-tartó hátsó üléshez - iPad®-tartó ( iPad® 1,2,3 & 4)
A hátsó ülésen utazó utas ennek az első ülés háttámlájára
szerelt iPad®-tartónak a segítségével nézhet filmeket,
futtathat alkalmazásokat, hallgathat zenét. Elfordítható
és dönthető, hogy a lehető legkényelmesebb szögben
lehessen nézni. iPad® 1, 2, 3 és 4, valamint iPad®Air 1
és iPad®Air 2 készülékekhez. Töltési lehetőség és iPad®
készülék nem tartozéka.
99582ADE01

Tolatóradar, hátsó

Leszerelhető vállfa
Gyűrődésmentes érkezés. Könnyen felszerelhető
az első ülés háttámlájára, majd onnan át lehet vinni
az irodába vagy szállodai szobába. Ha a hátsó ülés foglalt,
le kell szerelni.
99770ADE00

Tolatóradar
Felbecsülhetetlen érték, amikor szűk helyre kell beállni. Hangjelzéssel
figyelmezteti a vezetőt, ha akadály felé közeledik. Kinézete eltérhet a gyárilag
beépített érzékelőktől.
99602ADE00 (első)
99603ADE00 (hátsó, a Kombihoz adapter kombi kivitelhez szükséges:
99603ADE99)
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VÉDELEM

A minőség megőrzése.
Ha vadonatúj i30-asát tisztán és gondosan tartja,
azzal megőrzi értékét és újszerű kinézetét.
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VÉDELEM

Gumiszőnyeg, színkiemeléssel
Legyen bármilyen rossz is az idő,
bármilyen helyen az autó, ezek a
tartós, könnyen tisztítható szőnyegek
védelmet biztosítanak a vizes, sáros,
homokos cipők ellen. Alakjuk testre
szabott, az i30-logó két különböző
színben is kapható és rögzítési pontjaik
is vannak, hogy ne mozduljanak el.
G4131ADE00BU (kék,
4 darabos készlet)
G4131ADE00GR (szürke,
4 darabos készlet)
G4131ADE10GR (szürke,
4 darabos készlet)
Textilszőnyeg, alap
Az utasteret védi a mindennapos
piszkolódástól ez a kopásálló
nemezszövet. Méretre készült és
ezen is feltűnik a vezető lába alatt
az i30-logó. A szőnyeget rögzítési
pontok és csúszásmentesített hátsó
felület tartja helyben.
G4141ADE00 (4 darabos készlet)
Velúrszőnyeg
Jól néz ki és mégis ellenálló ez a kiváló
minőségű velúr az i30-asban. Méretre
szabott darabjain az első ülések előtt
megtalálható az i30 emblémája.
A szőnyeget rögzítési pontok és
csúszásmentesített hátsó felület tartja
helyben.
G4143ADE00 (4 darabos készlet)
Prémium textilszőnyeg
Egy kis exkluzivitás: a gyöngyvelúr
padlószőnyegek pazar kinézetet és
valódi tisztaságérzést kölcsönöznek az
autó belsejének. és Méretre készülnek,
hogy megvédjék az i30-as lábterét.
Meglepően vastag és az első ülések
előtt elegáns, ezüstmetál Hyundai-logó
díszíti, de szintén vannak rajta rögzítési
pontok és csúszásmentesített hátsó
felület is.
G4144ADE00 (4 darabos készlet)

Gumiszőnyeg, színkiemeléssel

Textil lábszőnyeg, alap

Velúr lábszőnyeg

Prémium textilszőnyeg
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VÉDELEM

Csomagtérszőnyeg
Méretre készült, hogy védjen.
Mindegy, mit szállítunk, a szőnyegnek
köszönhetően a csomagtér hosszabb
ideig lesz újszerű állapotban. Kiváló
minőségű velúrból készült és az i30-as
logóval díszített.
G4120ADE00 (ötajtós, alsó
csomagtartórekesz nélküli
modellekhez)
G4120ADE10 (ötajtós, alsó
csomagtartórekesszel rendelkező
modellekhez)
Megfordítható csomagtérszőnyeg
Élvezze a kettős védelmet két
megfordítható felülettel: egyik oldalon
egy kiváló minőségű velúr szövet,
a másikon a szennyeződéseknek
ellenálló, felületkezelt anyag, amely
szinte mindenféle anyag szállítására
alkalmas. A lökhárítónak extra
védelmet nyújtó, kihajtható szárny
nyomógombokkal rögzíthető.
G4120ADE20 (kombi)
Kihajtható, megfordítható
csomagtérperem-védő
(csomagtérszőnyeggel használható)
Ez az egyedi kiegészítő
a csomagtértálcára csatolható
(megfordítható) és a hátsó lökhárítót
védi a ki- és berakodás alatt, vagy
amikor a kutya ugrik be és ki. Ha
nem használja, másodpercek alatt
visszahajtható vagy le is vehető.
55120ADE00 (kombi)

VÉDELEM

Csomagtérszőnyeg

Kihajtható , megfordítható csomagtérperem-védő
(csomagtérszőnyeggel használható)

Csomagtértálca
A kerti szerszámoktól a család kedvenc
háziállatáig – bizonyos dolgok
nedvesek vagy piszkosak lehetnek.
Az emelt szélű, tartós, csúszásmentes
és vízhatlan tálca mindezek ellenére
tisztán megőrzi a csomagtartót.
Csúszásmentes mintázata megóvja
a rakományt attól, hogy ide-oda
mozogjon. Kifejezetten az i30 számára
készült.
G4122ADE00 (ötajtós, alsó
csomagtartórekesszel rendelkező
modellekhez)
G4122ADE10 (ötajtós, alsó
csomagtartórekesz nélküli
modellekhez)
G4122ADE20 (kombi)

Megfordítható csomagtérszőnyeg

Csomagtérszőnyeg (kombi)

Csomagtértálca (ötajtós)
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VÉDELEM

Hátsó lökhárító(rakodás)védő, fekete (ötajtós)

Hátsó lökhárító(rakodás)védő, fekete (kombi)

Sárfogó szett, első

Hátsó lökhárító(rakodás)védő, átlátszó
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Sárfogó szett, hátsó

Ajtókilincsmélyedésvédő-fólia

VÉDELEM
Hátsó lökhárító(rakodás)védő, fekete
Nincs több gond. A fekete borítás biztosítja,
hogy a hátsó lökhárító védve legyen
a karcolásoktól, horzsolásoktól.
G4272ADE00BL (ötajtós)
G4272ADE20BL (kombi)
Hátsó lökhárító(rakodás)védő, átlátszó
Hatékony és egyszerű védelem ott, ahol
a legnagyobb szükség van rá: ez a diszkrét
átlátszó rakodásvédő fólia megóvja a hátsó
lökhárítót a be- és kirakodáskor okozott
sérülésektől.
G4272ADE00TR (ötajtós)
G4272ADE20TR (kombi)
Sárfogó szett, első és hátsó
Ha rossz időben vagy terepen járunk, ezek
a karcsúsított formájú, egyedi sárvédők
hatékony védelmet biztosítanak és védik
az alvázat, az ajtóküszöböt, valamint
az ajtókat a túlzott piszoktól, sártól,
felfröccsenő sáros víztől.
G4460ADE10 (első)
G4460ADE20 (hátsó, ötajtós)
G4460ADE30 (hátsó, kombi)
Ajtókilincsmélyedésvédő-fólia
Karcostól a karcmentesig: a tartós, átlátszó
fólia megóvja az ajtókilincs mélyedésének
a festését attól, hogy idővel nyomot hagyjon
rajta a köröm vagy a kulcs okozta karcolás.
99272ADE00 (4 darabos készlet)
Hátsó lökhárítóvédőelem, alumínium
Fényes és védelmet nyújt. Ez a stílusos,
feltűnő rozsdamentes acél védőelem
hatékonyan védi a hátsó lökhárítót.
Harmonikusan egészíti ki a többi fényes
kiegészítő elemet.
G4274ADE00ST (kombi)

Hátsó lökhárítóvédő
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ÉS AUTÓÁPOLÁS

A jó gazda gondossága.
Az új i30-as arra készült, hogy törődjön a gazdájával.
És törődjön magával is. Ám mindig van értelme néhány
extrának a fedélzeten.

Elakadásjelző háromszög

Biztonsági csomag

Láthatósági mellény

26

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ÉS AUTÓÁPOLÁS

Elakadásjelző háromszög
Biztonságot jelent elakadáskor.
A kiválóan látható figyelmeztető
háromszög biztosítja, hogy a közeledő
autósok időben észrevegyék. Könnyű,
stabil, összehajtható és megfelel
nemcsak a legfrissebb ECE-R27-es
szabványnak, de a legtöbb európai
ország törvényi előírásainak is.
99942ADE00

Festékjavító készlet
Az autó fényezését úgy lehet a legjobb
állapotban megtartani, ha eredeti
javító készlettel festjük le a karcolások,
kőfelverődés okozta sérüléseket,
ezáltal megvédve a korróziótól is.
Kifejezetten az i30-as színének
megfelelően alakították ki. Kérjen
tanácsot kereskedőjétől a megfelelő
színkód kiválasztásához!

Biztonsági csomag
Élvezze a nyugalmat ezzel
a biztonsági csomaggal az autóban!
Két láthatósági mellényt, egy
elakadásjelző háromszöget valamint
egy elsősegély felszerelést tartalmaz,
amely megfelel a számos európai
országban törvényileg kötelező DIN
13164:2014 szabvány előírásainak.
99940ADE00

Téli autóápoló készlet
A készletben egy téli szélvédőmosó
koncentrátum található, amivel biztosítható, hogy az ablaktörlő lapátok
simán tudjanak működni a szélvédőn,
tisztán tartva azt a piszoktól, ráfagyott
esőtől vagy hótól. A jégoldó pumpás
permet pedig könnyebbé teszi
a lefagyott ablakok letakarítását,
és megakadályozza az ismételt
lefagyást. A jégkaparó meggyorsítja
a jégmentesítést, az ablakmosó
szivacs pedig az ablakokra
kicsapódott kondenzációt törli le.
LP973APE109H (a készlet az összes
fent említett terméket tartalmazza)

Láthatósági mellény
Jó láthatóság a nagyobb biztonságért
nappal és éjszaka. Ez a neon mellény
fényvisszaverő csíkokkal rendelkezik,
így a közeledő autósok már messziről
láthatják, ha valamilyen oknál fogva el
kell hagynunk a járművet.
Megfelel a számos európai országban
törvényileg kötelező EN 20471
szabvány előírásainak. Egy méretben.
99941ADE00 (egy mellény)

Festékjavító készlet

Az alábbi tartozékok külön is kaphatók:
a. Szélvédő-jégoldó permet
(500 ml) LP973APE110H
b. Téli szélvédőmosó koncentrátum
(-60°C, 1 l) LP973APE103H
c. Azonnal használható téli
szélvédőmosó folyadék
(-30°C, 5 l) LP973APE104H
d. Téli szélvédőmosó koncentrátum
(-60°C, 500 ml) LP973APE102H
e. Azonnal használható téli
szélvédőmosó folyadék
(-60°C, 250 ml) LP973APE101H
Jégkaparó, kesztyűvel
Kényelem fagyos kezek nélkül. Kezünk
melegen és szárazon marad, miközben
a szélvédőről kaparjuk a havat és
az odafagyott jeget.
LP950APE01H (a készlet nem
tartalmazza)

Nyári autóápolási készlet
A készletben egy nyári szélvédőmosó
koncentrátum található, amelynek
használata kristálytiszta kilátást
biztosít, mivel eltávolítja az
elmaszatolódott olajos foltokat,
elkenődött rovarokat, egyéb
maradványokat. A nagyon makacs
rovarmaradványokat egy külön
rovartisztító permettel lehet
eltávolítani a szélvédőről és a
fényszórókról. A keréktisztító
folyadékot kifejezetten könnyűfém
felnikre tervezték, zsírtalanító hatású
és egyszerűbbé teszi a fékpor és korom
eltávolítását a kerékabroncsokról.
A külön szivacs pedig segít az
üvegfelületek tisztán tartásában.
LP974APE102H (a készlet az összes
fent említett terméket tartalmazza)
Az alábbi tartozékok külön is kaphatók:
a. Nyári szélvédőmosó folyadék
1:100 koncentrátuma
(40 ml) LP974APE101H
b. Kerékabroncs tisztító permet
(500 ml) LP970APE101H
c. Rovertisztító permet
(500 ml) LP970APE102H

Üveg bevonat

Üvegbevonat
Még több védelem, még több csillogás:
a fejlett üvegbevonat megvédi az
autó külső felületeit a szennyezések,
oldószerek, útszóró só, autómosó
folyadék és madárpiszok hatásaitól –
nincs szükség vaxolásra. Akár a belső
kárpitok és szőnyegek tisztítására
és folttalanítására is használható.
LP982APE1BROH (bronz csomag)
LP982APE1SILH (ezüst csomag)
LP982APE1GOLH (arany csomag)

Nyári autóápolási készlet

Téli autóápolási készlet
Jégkaparó kesztyűvel
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A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül
változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik valós színe a nyomdai
eljárás korlátai miatt eltérhet a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek
megfelelnek az európai piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban
látható modelleket egyes esetekben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban
nem minden modellváltozat szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés
nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért, kérjük,
forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez!

