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Nic nie pasuje lepiej niż oryginalne 
akcesoria Hyundai
Nasze akcesoria zaprojektowano i opracowano, aby poprawiać wygląd i możliwości Twojego i10. Zostały one 
precyzyjnie wykonane, dzięki czemu doskonale dopasowują się do samochodu. Wysoka jakość materiałów  
i rygorystyczna dbałość o szczegóły zapewniają, że nasze akcesoria spełniają surowe standardy produkcyjne 
wymagane dla wszystkich produktów Hyundai. Doradca sprzedaży chętnie pomoże w dokonaniu wyboru.  
Warto pamiętać, że oryginalne akcesoria Hyundai i i10 są stworzone dla siebie.

Obręcz ze stopów lekkich 14" Songdo 
Obręcz 14" ze stopów lekkich z pięcioma podwójnymi szprychami, 
srebrna, 5.5Jx14, do opon 165/60 R14. 
B9400ADE00 (zgodne z TPMS)

Nakrętki zabezpieczające koła (komplet z kluczem). 
Zabezpiecz atrakcyjne obręcze za pomocą 4 specjalnych nakrętek. 
99490ADE00 

Nakładki progowe, przednie i tylne. Luksusowe, aluminiowe nakładki 
progowe, ozdobione logo i10. Skuteczna ochrona przed zarysowaniami 
i odpryskami. 4 sztuki.     E84500X000

Niebieskie podświetlenie podłogowe LED. Dyskretne podświetlenie 
podłogowe w przedniej części kabiny. Eleganckie oświetlenie powital-
ne automatycznie włączane po otwarciu przednich drzwi i wyłączane 
po ich zamknięciu.
99650ADE00

STYLIZACJA I KOŁA STYLIZACJA I KOŁA
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Magnetyczny bagażnik na narty i snowboard. Umożliwia przewożenie 2 par nart lub 1 snowboardu i 1 pary nart. Po zamknięciu zarówno sprzęt 
narciarski jak i sam bagażnik są zabezpieczone przed kradzieżą. Płytki magnetyczne zapewniają bezpieczny transport nawet w ekstremalnych 
sytuacjach. Specjalna mieszanka gumy zabezpiecza bagażnik przed wodą i wilgocią.             55701SBA00

Bagażnik rowerowy. Inteligentne rozwiązanie umożliwiające przewożenie 2 rowerów. Składa się z ramy oraz bagażnika rowerowego Euroclick G2. 
Łatwy i szybki montaż dzięki systemowi samozatrzaskowemu. Odchylanie po naciśnięciu pedału i duży kąt odchylenia ułatwiają dostęp do bagażnika 
po załadowaniu rowerów. Regulowane uchwyty kół i wbudowane oświetlenie zapewniają uniwersalność. 
Maksymalna ładowność bagażnika wynosi 46 kg. 
1. B9282ADE01 (rama montażowa) / 2. B9621ADE00CP (trzynastostykowy zestaw okablowania) / 3. 55220SBA00 (bagażnik rowerowy Euroclick G2) 

TrAnSpOrT TrAnSpOrT

Poza granicami miasta
Możliwości i10 wykraczają poza typowe zastosowania samochodów miejskich. Dzięki 
oryginalnym akcesoriom możesz aktywnie spędzać czas z dala od miejskiego zgiełku.



 

Siatka bagażowa na siedzenie pasażera. Każdy kierowca potrzebuje 
drobnych przedmiotów podczas jazdy. Mocowana do fotela przedniego 
pasażera za pomocą elastycznych pasków, wygodna torba doskonale 
nadaje się do przewożenia małych przedmiotów, które nie powinny 
dowolnie przemieszczać się podczas jazdy.   99170ADE00



KOmfOrT KOmfOrT

Komfort dla wszystkich
Warto uzupełnić i10 o dodatki, które uprzyjemniają podróż kierowcy i wszystkim pasażerom.

Owiewki przednie. Zmniejszają turbulencje podczas jazdy z lekko opuszczoną szybą boczną. Aerodynamiczny kształt zmienia kierunek przepływu powietrza, odpychając krople deszczu oraz zmniejszając szum. 2 sztuki. 
B9221ADE00 

Osłona przed lodem/słońcem. Zabezpiecza wnętrze kabiny przed nadmiernym nagrzewaniem się w upalne dni oraz zapobiega formowaniu się 
warstwy lodu na przedniej i bocznych szybach w zimie. Zabezpieczona przed kradzieżą po założeniu. Specjalnie przystosowana do modelu i10. 
B9723ADE00

Wieszak na marynarkę. Najbardziej elegancki i wygodny sposób zabezpieczenia przewożonej odzieży przed zabrudzeniem i pognieceniem. 
Łatwe i pewne mocowanie do przedniego fotela zgodnie z wymaganiami standardów bezpieczeństwa. Wieszak można szybko zdjąć i używać 
go w innym miejscu (np. w biurze lub hotelu). Jeśli ktoś podróżuje na tylnym siedzeniu, wieszak musi być zdjęty.         99770ADE00

Oryginalny uchwyt Hyundai do montażu iPada. Uchwyt montuje się 
bezpiecznie z tyłu oparcia przedniego fotela. Umożliwia on obracanie 
i pochylanie urządzenia. iPad nie wchodzi w skład zestawu. Zgodny 
ze wszystkimi dostępnymi modelami iPada (z wyjątkiem IPada mini). 
99582ADE00

Haczyk na zakupy. Montowany w dolnej części konsoli środkowej po 
stronie pasażera umożliwia bezpieczne przewożenie torby z zakupami,  
zmniejszając ryzyko rozlania płynów lub wypadnięcia zawartości. 
99743ADE00

Czujniki parkowania, przednie i tylne. Łatwiejsze parkowanie w cia-
snych miejscach. Dźwięk ostrzegawczy zmienia się zależnie od odległo-
ści od przeszkody. 4 przednie i 4 tylne czujniki mogą być polakierowane 
w kolorze samochodu.            99602ADE00 (przód) / 99603ADE00 (tył)
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Ochrona i zabezpieczenie
Te specjalnie opracowane oryginalne akcesoria sprawią, że Twój i10 zawsze będzie wyglądać, jak nowy.

Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem, czarna. Specjal-
nie dopasowana do górnej powierzchni tylnego zderzaka, czarna folia 
ochronna. Zapobiega uszkodzeniom lakieru podczas wkładania 
i wyjmowania przedmiotów. Samoprzylepna.               B9272ADE00BL

Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem, przezroczysta. 
Dopasowana do górnej powierzchni tylnego zderzaka, przezroczysta 
folia ochronna. Zapobiega uszkodzeniom lakieru podczas wkładania 
i wyjmowania przedmiotów. Samoprzylepna.                B9272ADE00TR

Wkładka do bagażnika. Tę wytrzymałą wkładkę ochronną można włożyć lub wyjąć w ciągu kilku sekund. Wysokie brzegi chronią wykładzinę 
i tapicerkę przed brudem i wilgocią. Wytrzymały, wysokiej jakości materiał jest łatwy w czyszczeniu i ozdobiony logo i10. Wkładka jest odporna 
na wodę i kurz.              B9122ADE00

Dywaniki na każdą pogodę. Zestaw 4 dywaników dopasowanych do 
kształtu podłogi. Te wytrzymałe dywaniki dzięki specjalnemu wykoń-
czeniu zatrzymują wodę, błoto, piasek i sól, co ułatwia czyszczenie. 
B9131ADE00

Chlapacze, przednie i tylne. Dopasowany do nadwozia i10 zestaw 2 czarnych chlapaczy zabezpiecza najbardziej wrażliwe miejsca przed 
uszkodzeniami przez sól, kamienie, błoto i brud.      B9F46AC000 (przód) / B9F46AC100 (tył)

Folie ochronne na wgłębienia klamek w drzwiach. Zapewniają dobry 
wygląd lakieru w miejscach narażonych na zadrapania. Wykonane
z wytrzymałej, przezroczystej folii samoprzylepnej. 4 sztuki. 
99272ADE00

Dywaniki tekstylne, standardowe. Jakość i wygląd dopasowany do 
wnętrza. Wykonane z mocnego splotu i bezpiecznie utrzymywane na 
miejscu. Logo i10 oraz wzmocniony obszar pod stopą na dywaniku 
kierowcy 4 sztuki.     B9141ADE00

Dywaniki tekstylne, welurowe. Luksusowe dywaniki welurowe upięk-
szają wnętrze. Są utrzymywane na miejscu przez standardowe punkty 
mocowania i antypoślizgowy spód. Dywanik kierowcy jest ozdobiony 
logo modelu. 4 sztuki.    B9143ADE00

Dywaniki tekstylne, welurowe z akcentem kolorystycznym. Wysokiej 
jakości dywaniki z eleganckim niebieskim lub pomarańczowym obszy-
ciem dopasowanym do tapicerki i10. 4 sztuki.
Niebieskie obszycie:   B9143ADE00BLB 
Pomarańczowe obszycie:  B9143ADE00RGB

Akcesoria wewnętrzne zaprojektowano do ochrony wnętrza i10. Oferujemy całą gamę wysokiej jakości 
dywaników, które są dopasowane do punktów mocowania na podłodze kabiny. W trudnych warunkach 
pogodowych zalecamy używanie oryginalnych dywaników Hyundai na każdą pogodę.
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BeZpIeCZeńSTwO, KOnSerwACJA I OBSŁugA BeZpIeCZeńSTwO, KOnSerwACJA I OBSŁugA

Zadbaj o wszystko
Twój i10 został zaprojektowany, aby zapewniać bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych sytuacjach.  
Czasami opisywane tu dodatki mogą się okazać bardzo przydatne.

Torba awaryjna. Ten przydatny zbiór przedmiotów związanych 
z bezpieczeństwem zawiera zestaw pierwszej pomocy, dwie kamizelki 
odblaskowe i trójkąt ostrzegawczy. Jest zgodny z normą DIN 13164. 
99940ADE00

Akumulator i pióra wycieraczek. Wykorzystujące najnowocześniejsze 
technologie oryginalne akumulatory Hyundai zapewniają bardzo długą, 
bezawaryjną eksploatację. Wytrzymałe, najwyższej jakości pióra wy-
cieraczek zostały zaprojektowane specjalnie do optymalnego działania 
w Twoim samochodzie Hyundai.

Żarówki. Oryginalne żarówki Hyundai są trwałe i zapewniają mocny, 
precyzyjnie ukierunkowany strumień światła. Dostępne jako pojedyncze 
żarówki lub w zestawie, który jest obowiązkowy w niektórych krajach 
europejskich. Więcej informacji można uzyskać w salonie lub ASO 
Hyundai.

Lakiery zaprawkowe. Do ochrony przed korozją i utrzymania dobrego 
wyglądu samochodu. Rysy, odpryski lakiery i wyblakłe miejsca można 
naprawiać, używając lakieru w odpowiednim kolorze. Więcej informacji 
można uzyskać w salonie lub ASO Hyundai.

Trójkąt ostrzegawczy. Zapewnia bezpieczeństwo w sytuacji awaryjnej. 
Doskonale widoczny, odblaskowy trójkąt jest lekki i stabilny, a po zło-
żeniu zajmuje mało miejsca. Jest zgodny z normą ECE-R27 i należy do 
obowiązkowego wyposażenia pojazdu w większości krajów europejskich. 
E883199000

Kamizelka odblaskowa. Jaskrawa kamizelka z odblaskowymi paskami 
zapewniającymi doskonałą widoczność w dzień i w nocy. Ta pasująca 
na każdy rozmiar kamizelka jest zgodna z normą DIN EN 471 i należy do 
obowiązkowego wyposażenia pojazdu w większości krajów europejskich. 
99941ADE00

1b

1a

1c

2a 2b 2c 2d

2e

3

2f

1. Letni zestaw czyszczący. Zestaw zawiera butelkę letniego płynu do spryskiwaczy w koncentracie (1a), 
który pomoże w utrzymaniu dobrej widoczności, umożliwiając oczyszczenie szyby z tłustych plam,  
martwych owadów i innych zanieczyszczeń.  
Z trudnymi do usunięcia owadami na szybie przedniej i reflektorach można sobie poradzić za pomocą spreju 
do usuwania owadów (1c). Sprej do czyszczenia felg (1b) specjalnie przystosowany do obręczy ze stopów 
lekkich przydaje się jako wysokiej jakości środek odtłuszczający i ułatwiający usuwanie osadów  
pochodzących z elementów układu hamulcowego. Gąbka zawsze przydaje się do dokładnego  
czyszczenia wszystkich szyb.  
LP974APE002H (zestaw zawiera wszystkie wymienione produkty)  

Oddzielnie sprzedawane są również:
1a. Letni płyn do spryskiwaczy w koncentracie 1:100 (40 ml) LP974APE001H
1b. Sprej do czyszczenia felg (500 ml)   LP970APE001H
1c. Sprej do usuwania owadów (500 ml)   LP970APE002H

2. Zimowy zestaw czyszczący. Zestaw ten zawiera butelkę zimowego płynu do spryskiwaczy w koncentra-
cie (2b), który zapewni gładką pracę wycieraczek przedniej szyby i ochronę przed błotem, zamarzającym 
deszczem i śniegiem. Odmrażacz w spreju (2a) pomoże w oczyszczeniu zamarzniętych szyb i zapobiega 
osadzaniu się lodu. Skrobaczka do szyb (2f) ułatwia usuwanie lodu, zaś gąbka (2f) przyda się do przeciera-
nia zaparowanych szyb. 
LP973APE009H (zestaw zawiera wszystkie wymienione produkty)  

Oddzielnie sprzedawane są również:
2a. Odmrażacz w spreju (500 ml)    LP973APE010H
2b. Zimowy płyn do spryskiwaczy w koncentracie (-60°C, 1 l)  LP973APE003H
2c. Zimowy płyn do spryskiwaczy, rozcieńczony (-30°C, 5 l)  LP973APE004H
2d. Zimowy płyn do spryskiwaczy w koncentracie (-60°C, 500 ml)  LP973APE002H
2e. Zimowy płyn do spryskiwaczy w koncentracie (-60°C, 250 ml)  LP973APE001H

3. Rękawica ze skrobaczką. Twoja ręka nie musi marznąć podczas zeskrobywania lodu z szyb.      LP950APE01H (nie należy do zestawu)
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Oryginalne akcesoria zaprojektowane przez firmę MOBIS

Twój dealer Hyundai:

Broszura Akcesoria i10 - wydanie z 2015 12 07 nr kat.: KATALi10IA

Wszystkie informacje, ilustracje i dane techniczne obowiązują w dniu wydania broszury i mogą ulec zmianom bez powiadomienia. Przedstawione modele i dane 
techniczne mogą się różnić w zależności od modeli dostępnym na rynku lokalnym. Ze względu na ograniczenia związane z procesem druku, przedstawione kolory 
nadwozia mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Najbardziej aktualne informacje można uzyskać u lokalnego dealera firmy Hyundai.

hyundai motor poland sp. z o.o.  www.hyundai.pl  Kopiowanie zabronione © 2015 Hyundai Motor Poland sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.


