Akcesoria
Nowy

Hyundai i30

i30

Samochód na
miarę naszych
czasów

i30
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Nieczęsto się zdarza, że nowy model wygląda
tak dobrze i tak na czasie.
Hyundai i30 nowej generacji ma ten styl.
Dlatego jest samochodem na miarę naszych czasów.
Doskonałym uzupełnieniem samochodu są
starannie dobrane, oryginalne akcesoria Hyundai.
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STYLIZACJA

STYLIZACJA

Poprawa wyglądu
Dopełnienie zdecydowanego i ponadczasowego wyglądu i30 nowej generacji
wybranymi akcesoriami, które są jednocześnie atrakcyjne i praktyczne.

Nakładki progowe
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Nakładki na lusterka boczne

Boczne listwy ozdobne

Nakładki na lusterka boczne
Podkreśl miejską elegancję i30 i jego
wygląd zewnętrzny błyszczącymi
nakładkami ze stali nierdzewnej.
G4431ADE00ST (2 sztuki)

Nakładki progowe
Pierwsze wrażenie się liczy.
Wsiadającym pasażerom z pewnością
spodobają się nakładki progowe ze
stali nierdzewnej z logo i30.
G4450ADE00ST (4 sztuki)

Listwa ozdobna bagażnika

Boczne listwy ozdobne
Bardziej atrakcyjna i dynamiczna
linia boczna. Dopasowane do innych
dodatków ze stali nierdzewnej,
błyszczące listwy boczne wyrażają
sportową elegancję i30.
G4271ADE00ST (4 sztuki)

Listwa ozdobna bagażnika
Nieskazitelna elegancja w każdym
szczególe: błyszczący pasek ze stali
nierdzewnej wzbogaca stylistycznie
wygląd drzwi bagażnika, uzupełniając
inne elementy, które sprawiają, że i30
prezentuje się wyjątkowo.
G4491ADE00ST (2 sztuki)
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STYLIZACJA

STYLIZACJA
Podświetlenie podłogowe LED
Podkreśla luksusowy urok kabiny poprzez
ukryte oświetlenie przestrzeni pod
fotelami. Tworzy powitalną aurę światła
przy każdym otwieraniu i zamykaniu drzwi,
która zanika w momencie uruchomienia
silnika. Dostępne w wersji niebieskiej
i białej. Podświetlenie drugiego rzędu
może być zamontowane tylko razem
z podświetleniem pierwszego rzędu.
99650ADE20W (białe, pierwszy rząd)
99650ADE30W (białe, drugi rząd)
99650ADE20 (niebieskie, pierwszy rząd)
99650ADE30 (niebieskie, drugi rząd)
Rzutniki LED w drzwiach, logo Hyundai
Coś wyjątkowego w nocy – logo Hyundai
wyświetlane na podłożu po otwarciu
przednich drzwi. Wyraźny, kontrastowy
obraz sprawia, że każde wejście do
pojazdu sprawia przyjemność.
99651ADE00H
99651ADE99 (dodatkowy zestaw
okablowania dla samochodów bez
kluczyka inteligentnego)
Rzutniki LED w drzwiach, logo i30
Olśniewające i efektowne.
Rzutniki LED w drzwiach są uaktywniane
zawsze w momencie otwarcia przednich
drzwi i tworzą na ziemi delikatny,
a zarazem wyraźny obraz w kształcie
logo i30.
G4651ADE00
99651ADE99 (dodatkowy zestaw
okablowania dla samochodów bez
kluczyka inteligentnego)
Oświetlenie powitalne LED
Każdemu wejściu do samochodu
towarzyszy subtelne oświetlenie
podłoża przy drzwiach. Efekt przekracza
oczekiwania. Łatwiejsze wsiadanie
i wysiadanie dzięki dodatkowemu
oświetleniu.
99651ADE00
99651ADE99 (dodatkowy zestaw
okablowania dla samochodów bez
kluczyka inteligentnego)
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Niebieskie podświetlenie podłogowe, pierwszy rząd

Niebieskie podświetlenie podłogowe, drugi rząd

Rzutniki LED w drzwiach, logo Hyundai

Białe podświetlenie podłogowe LED, pierwszy rząd

Rzutniki LED w drzwiach, logo i30

Oświetlenie powitalne LED
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KOŁA

KOŁA

Więcej dynamizmu
Atrakcyjne obręcze ze stopów lekkich nadają elegancji i sportowego charakteru.
Obręcz stalowa 15"
Świetnie sprawdza się z ogumieniem
zimowym. 6.0Jx15”, pasuje do
opon 195/65 R15. Nie pasuje do
samochodów z elektrycznym
hamulcem postojowym.
52910G4000PAC (nie pokazano)

Obręcz ze stopów lekkich 15"

Obręcz ze stopów lekkich 16" Asan
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Obręcz ze stopów lekkich 15" Asan

Obręcz ze stopów lekkich 16"

Obręcz ze stopów lekkich 15"

Obręcz ze stopów lekkich 17"

Obręcz ze stopów lekkich 15"
Obręcz 15" ze stopów lekkich z
pięcioma podwójnymi szprychami,
srebrna, 6.0Jx15, do opon 195/65 R15.
Nakładka i nakrętki nie są w zestawie.
Nie pasuje do samochodów
z elektrycznym hamulcem
postojowym.
52910G4100PAC

Obręcz ze stopów lekkich 15" Asan
Obręcz 15" ze stopów lekkich
z pięcioma podwójnymi szprychami,
srebrna, 6.0Jx15, do opon 195/65 R15.
Nakładka w zestawie, bez nakrętek.
Nie pasuje do samochodów
z elektrycznym hamulcem
postojowym.
G4400ADE05

Obręcz ze stopów lekkich 15" Mabuk
Obręcz 15" ze stopów lekkich
z pięcioma szprychami, szara,
6.0Jx15, pasuje do opon 195/65 R15.
Nakładka w zestawie, bez nakrętek.
Nie pasuje do samochodów
z elektrycznym hamulcem
postojowym.
G2400ADE05

Obręcz ze stopów lekkich 16" Asan
Obręcz 16" ze stopów lekkich z
pięcioma podwójnymi szprychami,
dwukolorowa, 6.5Jx16, do opon
205/55 R16. Nakładka w zestawie, bez
nakrętek.
G4400ADE06

Obręcz ze stopów lekkich 16"
Obręcz 16" ze stopów lekkich z
pięcioma podwójnymi szprychami,
6.5Jx16, do opon 205/55 R16. Nakładka
i nakrętki nie są w zestawie.
52910G4200PAC

Obręcz ze stopów lekkich 17"
Obręcz 17" ze stopów lekkich z
pięcioma podwójnymi szprychami,
7.0Jx17, do opon 225/45 R17. Nakładka
i nakrętki nie są w zestawie.
52910G4300PAC

Kołpak 15"
Wysokiej jakości kołpaki do
oryginalnych obręczy stalowych.
52960G4000 (nie pokazano)
TPMS - System monitorowania
ciśnienia w ogumieniu
Bezpieczeństwo i pewna jazda dzięki
oryginalnym czujnikom zapewniającym
optymalną funkcjonalność. System
TPMS pozwala monitorować ciśnienie
w oponach w każdej sytuacji.
F2F40AK990 (nie pokazano)

Nakrętki zabezpieczające koła
(komplet z kluczem)
Skuteczny i niezawodny sposób
zabezpieczenia kół przed kradzieżą.
Można je odkręcić tylko używając
dołączonego, specjalnego klucza.
99490ADE50
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TRANSPORT

Transport

Niedościgniona
uniwersalność
Solidne akcesoria dopasowane do Twojego aktywnego stylu życia.

i30

Bagażnik rowerowy na hak holowniczy.
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Zestaw okablowania do haka holowniczego
Instalacja wykorzystuje oryginalne złącza
pojazdu i wielofunkcyjny moduł przyczepy,
który wzmacnia wymagane sygnały.
Zgodność z oświetleniem przyczepy
(tradycyjne żarówki lub LED) i funkcja
dźwiękowego ostrzegania o usterce
kierunkowskazów lub świateł STOP przyczepy
Tylne światło przeciwmgielne samochodu jest
automatycznie wyłączane po podłączeniu
przyczepy.
7-stykowe gniazdo z otworami
odprowadzającymi wodę lub 13-stykowe
gniazdo z wodoodporną osłoną.
Złącze 13-stykowe jest przystosowane do
obsługi wszystkich funkcji nowoczesnych
przyczep kempingowych. W celu wykorzystania
pełnych możliwości należy dodatkowo
zamówić zestaw rozszerzający +15/+30.
13-stykowy: G4621ADE00CP
Zestaw rozszerzający +15/+30 (13 styków)
55621ADE01
7-stykowy: G4620ADE00CP
Zależnie od zadania haka holowniczego
dostępne są przejściówki umożliwiające
tymczasową konwersję z 7 na 13 styków
i odwrotnie.
Przejściówka 13 styków (samochód)
na 7 styków (przyczepa): E919999137
Przejściówka 7 styków (samochód)
na 13 styków (przyczepa): 55622ADB00

Hak holowniczy, odłączany
Odłączany i niezawodny: hak ze stali
nierdzewnej, na który zawsze można
liczyć. Trzykulowy system blokowania
ułatwiający montaż i demontaż.
Maksymalne obciążenie wynosi
75 kg (łączna masa roweru i bagażnika
rowerowego). Certyfikat UNECE 55R.
G4281ADE00

Hak holowniczy, stały
Szukasz wygodnego i pewnego
rozwiązania umożliwiającego częsty
transport większych ładunków?
Ten nierdzewny hak holowniczy
doskonale sprawdzi się w tym zadaniu.
Maksymalne obciążenie wynosi
75 kg (łączna masa roweru i bagażnika
rowerowego). Certyfikat UNECE 55R.
G4280ADE00

Hak holowniczy, odłączany

Hak holowniczy, stały

Ważna informacja dotycząca haka holowniczego
Dopuszczalna masa ciągniętej przyczepy uzależniona jest od danych technicznych samochodu.
Więcej informacji można uzyskać w salonie lub ASO Hyundai.
Oryginalne haki holownicze Hyundai są odporne na korozję, co potwierdza certyfikat ISO 9227NSS
(test roztworu solnego) oraz zgodne z odpowiednimi normami holowania przyczep i montażu
bagażników rowerowych.

i30

Zestaw okablowania do haka
holowniczego

Siatka na bagaże

Siatka na bagaże
Umożliwia umocowanie i bezpieczne
przewożenie przedmiotów.
Dopasowana do kształtu podłogi
bagażnika, wytrzymała i elastyczna
siatka utrzymuje przedmioty
w bagażniku na swoim miejscu.
85790F2000

Bagażnik rowerowy na hak holowniczy.
Zawsze możesz zabrać ze sobą rower, nie martwiąc się o to, gdzie go zapakować.
Umożliwia przewożenie jednego lub dwóch rowerów (do 60 kg). Nieduży bagażnik rowerowy
z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Można nawet unieść klapę bagażnika z zamontowanymi
rowerami. Bagażnik ma 13-stykowe gniazdo. Do montażu wymagany jest 13-stykowy zestaw
okablowania do haka holowniczego lub 7-stykowy zestaw okablowania do haka holowniczego
z przejściówką 7 na 13 styków.
E823055001
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TRANSPORT

Transport

Belki dachowe, aluminiowe
Uniwersalne rozwiązanie transportowe.
Wytrzymałe i zarazem lekkie belki dachowe
z aluminium są podstawą do mocowania
różnych rozwiązań do przewożenia bagażu
na dachu. Nie nadają się do samochodów
z panoramicznym oknem dachowym.
G4210ADE00AL
Belki dachowe, stalowe
Umożliwiają bezpieczne i łatwe
przewożenie różnego rodzaju ładunków
na dachu. Zaprojektowane specjalnie
dla modelu i30 i wykonane z bardzo
wytrzymałej stali. Stanowią podstawę
do łatwego montażu rozmaitych
akcesoriów transportowych. Nie nadają się
do samochodów z panoramicznym oknem
dachowym.
G4210ADE00ST
Bagażnik na narty i snowboard 400 i 600
Praktyczne rozwiązanie na zimowy wyjazd.
Wersja 400 umożliwia przewożenie 4 par
nart lub 2 snowboardów, które po łatwym
zamocowaniu można zamknąć na zamek
zabezpieczający przed kradzieżą.
Jeszcze większe możliwości daje wersja
600, która pozwala na przewożenie nawet
6 par nart lub 4 snowboardów.
99701ADE10 (400)
99701ADE00 (600)
99701ADE90 (zestaw montażowy
do stalowych belek dachowych)

Belki dachowe, aluminiowe

Belki dachowe, stalowe

Bagażnik na narty i snowboard 400

Bagażnik na narty i snowboardy Xtender

Bagażnik na narty i snowboard 600

Bagażnik na narty i snowboardy
Xtender
Niezawodny towarzysz zimowych
wypadów. Ten łatwy do zamontowania
bagażnik dachowy umożliwia
przewożenie 6 par nart lub
4 snowboardów. Można go rozłożyć na
boki, co ułatwia wkładanie i wyjmowanie
sprzętu bez ryzyka zabrudzenia
ubrania. Z zamknięciem dla większego
bezpieczeństwa. Podkładki dystansowe
w zestawie.
55700SBA10
Bagażnik rowerowy ProRide
Zapomnij o stresie związanym
z wkładaniem i wyjmowaniem roweru
z bagażnika. Wystarczy umieścić rower
w uchwycie na ramę i dokręcić
za pomocą wygodnych pokręteł
mocujących znajdujących się na
wysokości dachu. Ładowność do
20 kg. Z zamknięciem dla większego
bezpieczeństwa.
55701SBA10
Bagażnik rowerowy FreeRide
Radość z jazdy rowerem, zero
problemów z transportem. Wyposażony
w szybko zamykany uchwyt na ramę,
sprytne uchwyty na koła i regulowane,
łatwo odpinane paski. Ładowność do
17 kg. Z zamknięciem dla większego
bezpieczeństwa.
55701SBA21

Bagażnik rowerowy ProRide

12

13
Bagażnik rowerowy FreeRide

ORYGINALNE

ORYGINALNE

Oryginalne nie bez powodu
Precyzyjnie wykonane, by doskonale dopasować się do samochodu, oryginalne
akcesoria Hyundai zostały zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane
zgodnie z tymi samymi rygorystycznymi wymaganiami, co i30 nowej generacji.
Dlatego wyróżniają się wysoką jakością i trwałością.

Oryginalne dywaniki
• Specyfikacja materiałowa i testy wyposażenia OEM
• Idealne dopasowanie
• Trwały pierścień mocujący i podkładka zapobiegająca ślizganiu

Oryginalne koła
• Konstrukcja spełniająca wymagania wyposażenia OEM
• Integralność konstrukcji wypróbowana w intensywnych testach
• Zgodność ze specyfikacjami wyposażenia OE Hyundai

Oryginalne bagażniki dachowe
• Zaprojektowane dla maksymalnego wykorzystania pojemności ładunkowej dachu samochodu
• Specjalna konstrukcja tłumiąca szum aerodynamiczny
• Wnikliwe testy zgodnie ze standardem wyposażenia OEM

i30
Oryginalne haki holownicze
• Wnikliwe testy zgodnie ze standardem wyposażenia OEM
• CARLOS BC do założenia uchwytu na rowery i CARLOS TC do podłączenia przyczepy, także
kempingowej, całkowicie bezpieczne w użytkowaniu
• Proces lakierowania elektroforetycznego skutecznie zapobiegający korozji
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Komfort

Osłona przed lodem/słońcem
Wygoda i widoczność, przez cały
rok. Zabezpiecza wnętrze kabiny
przed nadmiernym nagrzewaniem
się w upalne dni oraz zapobiega
formowaniu się warstwy lodu na
przedniej szybie w zimie. Dopasowana
do i30. Po umieszczeniu na miejscu
jest zabezpieczona przed kradzieżą.
G4723ADE00

Czuj się jak w domu.
Wyjątkowo praktyczne i pomysłowe rozwiązania zapewniające komfort kierowcy i pasażerom.

Haczyk na zakupy
Pewne mocowanie. Dyskretny
i praktyczny haczyk umożliwia
bezpieczne przewożenie toreb lub
siatek z zakupami. Montowany w
dolnej części konsoli środkowej po
stronie pasażera.
99743ADE00

Uchwyt do montażu iPada
Filmy, aplikacje, muzyka i inne funkcje.
Pasażerowie siedzący z tyłu mogą
podczas jazdy wygodnie korzystać
z iPada zamontowanego w uchwycie.
Można go odchylać i obracać w celu
uzyskania dogodnej pozycji. Zgodny
z modelami iPad® 1, 2, 3, 4 oraz iPad®
Air 1, 2. Funkcja ładowania iPada nie
jest obsługiwana.
99582ADE01

Komfort

i3

0

i30

Osłona przed lodem/słońcem
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Haczyk na zakupy

Uchwyt do montażu iPada

Wieszak na marynarkę

Czujniki parkowania, tylne

Wieszak na marynarkę
Ubranie bez zagnieceń. Wieszak
można szybko zamontować oraz zdjąć
i używać go w innym miejscu
(np. w biurze lub hotelu). Jeśli ktoś
podróżuje na tylnym siedzeniu,
wieszak musi być zdjęty.
99770ADE00

Czujniki parkowania, tylne
Bezcenne podczas parkowania
w ciasnych miejscach. Sygnały
dźwiękowe ostrzegają kierowcę
o zbliżaniu się do przeszkody.
Wygląd może różnić się od czujników
montowanych fabrycznie.
Dostępne w drugiej połowie 2017.
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OCHRONA

OCHRONA

Dywaniki na każdą pogodę,
z akcentem kolorystycznym
Niezależnie od pogody te trwałe
i łatwe do oczyszczenia dywaniki
stanowią dodatkową ochronę przed
brudem, błotem i wodą. Kształt
dopasowany do podłogi, logo i30
w dwóch kolorach oraz punkty
mocowania.
G4131ADE00BU (niebieskie, 4 sztuki)
G4131ADE00GR (szare, 4 sztuki)
G4131ADE10GR (szare RHD, 4 sztuki)
Dywaniki z szarym akcentem dostępne
od marca 2017.

Jakość ponad wszystko
Utrzymywanie i30 w czystości i porządku przekłada się na jego
wysoką wartość i doskonały wygląd.

Dywaniki na każdą pogodę, z akcentem kolorystycznym

Dywaniki tekstylne, standardowe

Dywaniki tekstylne, standardowe
Codzienna ochrona wnętrza kabiny
przed zabrudzeniami. Odporne na
zużycie, z logo i30 na dywaniku
kierowcy. Są utrzymywane na miejscu
przez standardowe punkty mocowania
i antypoślizgowy spód.
G4141ADE00 (4 sztuki)
Dywaniki tekstylne, welurowe
Świetnie się prezentujące i trwałe
dywaniki z weluru wysokiej jakości.
Dopasowane do wnętrza. Logo
i30 na przednich dywanikach. Są
utrzymywane na miejscu przez
standardowe punkty mocowania
i antypoślizgowy spód.
G4143ADE00 (4 sztuki)

Dywaniki tekstylne, welurowe
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Dywaniki materiałowe premium

Dywaniki materiałowe premium
Wyjątkowe: Wykonane z perłowego
weluru dywaniki nadają wnętrzu
luksusowy wygląd. Idealnie
dopasowane do kształtu podłogi
i30. Grube i ozdobione wykwintnym,
srebrno-czarnym, metalizowanym
logo Hyundai na przednich
dywanikach.
G4144ADE00 (4 sztuki)
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OCHRONA

OCHRONA

Mata do bagażnika
Trwała i skuteczna ochrona.
Niezależnie od przewożonego
ładunku ta mata sprawi, że bagażnik
będzie wyglądał jak nowy. Wykonana
z wysokiej jakości weluru, ozdobiona
logo i30.
G4120ADE00
(do pojazdów z podkładką)
G4120ADE10
(do pojazdów bez podkładki)
Folia chroniąca tylny zderzak przed
uszkodzeniem, czarna
Łatwa i skuteczna ochrona. Chroni
lakier na tylnym zderzaku przed
zarysowaniami i uszkodzeniami
podczas wkładania i wyjmowania
bagażu.
G4272ADE00BL

Wkładka do bagażnika
Czasami trzeba przewieźć brudne
narzędzia ogrodowe albo ubłoconego
psa. Wyjątkowo wytrzymała
i wodoodporna wkładka do bagażnika
o wysokich brzegach doskonale
zabezpiecza bagażnik w każdej
sytuacji. Szorstka, antypoślizgowa
powierzchnia zapobiega przesuwaniu
się przewożonych przedmiotów.
Dopasowana do i30.
G4122ADE00
(do pojazdów z podkładką)
G4122ADE10
(do pojazdów bez podkładki)

Mata do bagażnika

Osłony przeciwbłotne (chlapacze),
przednie i tylne
Podczas złej pogody te estetycznie
wyglądające chlapacze pomagają
chronić podwozie pojazdu, progi
i drzwi przed brudem, zachlapaniami
i błotem.
G4460ADE10 (przód)
G4460ADE20 (tył)

Wkładka do bagażnika

i30

Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem, czarna

Chlapacze przednie
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Chlapacze tylne

Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem, przezroczysta

Folia chroniąca tylny zderzak przed
uszkodzeniem, przezroczysta
Proste i skuteczne zabezpieczenie
we właściwym miejscu: niewidoczna
folia zapobiega uszkodzeniom lakieru
podczas wkładania i wyjmowania
przedmiotów.
G4272ADE00TR
Folie ochronne na wgłębienia klamek
w drzwiach
Odporna na zadrapania: trwała,
niewidoczna folia chroni lakier
w okolicy klamek drzwi, który jest
szczególnie narażony na zadrapania.
99272ADE00 (4 sztuki)

Folie ochronne na wgłębienia klamek w drzwiach
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BEZPIECZEŃSTWO, KONSERWACJA I OBSŁUGA

BEZPIECZEŃSTWO, KONSERWACJA I OBSŁUGA

Trójkąt ostrzegawczy
Bezpieczeństwo po zatrzymaniu.
Odblaskowy trójkąt ostrzega innych
kierowców przed zagrożeniem.
Lekki, stabilny i składany.
Zgodny z najnowszą normą ECE-R27
i przepisami większości krajów
europejskich.
99942ADE00

Zadbaj o wszystko
W i30 nowej generacji kierowca czuje się dobrze i bezpiecznie.
Ma wszystko, czego trzeba. Zawsze jednak przyda się kilka
praktycznych dodatków.

Trójkąt ostrzegawczy

Torba awaryjna

Torba awaryjna
Przydatny zbiór przedmiotów
związanych z bezpieczeństwem.
Zawiera dwie kamizelki odblaskowe,
trójkąt ostrzegawczy i zestaw
pierwszej pomocy zgodny z normą
DIN 13164:2014.
99940ADE00
Kamizelka odblaskowa
Maksymalna widoczność dla pełnego
bezpieczeństwa w dzień i w nocy.
Jaskrawa kamizelka z odblaskowymi
paskami jest doskonale widoczna
z dużej odległości. Jest zgodna
z normą EN 20471 i należy do
obowiązkowego wyposażenia pojazdu
w większości krajów europejskich.
Rozmiar uniwersalny.
99941ADE00 (jedna kamizelka)

Kamizelka odblaskowa

Lakiery zaprawkowe
Zachowaj idealny stan powłoki
lakierniczej, stosując lakier
zaprawkowy na rysy, odpryski
i wyblakłe miejsca. Dostępne w pełnej
gamie kolorów i30. Więcej informacji
można uzyskać w salonie lub ASO
Hyundai.
Zimowy zestaw czyszczący
Zestaw ten zawiera butelkę zimowego
płynu do spryskiwaczy
w koncentracie, który zapewni gładką
pracę wycieraczek przedniej szyby
i ochronę przed błotem,
zamarzającym deszczem i śniegiem
Odmrażacz w spreju pomoże
w oczyszczeniu zamarzniętych szyb
i zapobiega osadzaniu się lodu.
Skrobaczka do szyb ułatwia usuwanie
lodu, zaś gąbka przyda się do
przecierania zaparowanych szyb.
LP973APE109H (zestaw zawiera
wszystkie wymienione produkty)
Oddzielnie sprzedawane są również:
a. Odmrażacz w spreju (500 ml)
LP973APE110H
b. Zimowy płyn do spryskiwaczy
w koncentracie (-60°C, 1 l)
LP973APE103H
c. Zimowy płyn do spryskiwaczy,
rozcieńczony (-30°C, 5 l)
LP973APE104H
d. Zimowy płyn do spryskiwaczy
w koncentracie (-60°C, 500 ml)
LP973APE102H
e. Zimowy płyn do spryskiwaczy
w koncentracie (-60°C, 250 ml)
LP973APE101H

Letni zestaw czyszczący.
Zestaw zawiera butelkę letniego płynu
do spryskiwaczy w koncentracie, 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. Sprej do czyszczenia
felg specjalnie przystosowany do obręczy
ze stopów lekkich przydaje się jako wysokiej
jakości środek odtłuszczający i ułatwiający
usuwanie osadów pochodzących
elementów układu hamulcowego. Gąbka
zawsze przydaje się do dokładnego
czyszczenia wszystkich szyb.
LP974APE102H (zestaw zawiera wszystkie
wymienione produkty)
Oddzielnie sprzedawane są również:
a. Letni płyn do spryskiwaczy w koncentracie
1:100 (40 ml) LP974APE101H
b. Sprej do czyszczenia felg (500 ml)
LP970APE101H
c. Sprej do usuwania owadów (500 ml)
LP970APE102H LP970APE102H

Powłoka Glasscoat

Powłoka Glasscoat
Lepsza ochrona, lepszy połysk:
Zaawansowana powłoka chroni elementy
nadwozia przed działaniem zanieczyszczeń,
rozpuszczalników, soli, preparatów
czyszczących czy odchodami ptaków –
woskowanie nie będzie już potrzebne.
Nadaje się również do codziennego
czyszczenia dywaników i tapicerki.
LP982APE1BROH (pakiet Bronze)
LP982APE1SILH (pakiet Silver)
LP982APE1GOLH (pakiet Gold)

Letni zestaw czyszczący

Rękawica ze skrobaczką
Wygoda i ciepło zapewnione. Twoja
ręka nie musi marznąć podczas
usuwania lodu i śniegu z szyb.
LP950APE01H(nie należy do zestawu)
Zimowy zestaw czyszczący
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Wszystkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia i służą wyłącznie prezentacji oferty produktowej. Możliwe odchylenia reprezentacji
kolorów wynikają z ograniczeń technologii druku. Przedstawione produkty odpowiadają ofercie
i wyposażeniu dostępnemu na rynku europejskim. Samochody pokazane w niniejszej publikacji mogą
mieć dodatkowe, płatne wyposażenie. Nie pokazano wszystkich dostępnych wersji. Hyundai Motor
Europe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych i wyposażenia bez
powiadomienia. Więcej informacji można uzyskać w salonie lub ASO Hyundai.

