Akcesoria

IONIQ

Jeden IONIQ.
Nieskończone możliwości.

Nasze akcesoria zaprojektowano i opracowano, aby poprawiać wygląd i możliwości
nowego IONIQ-a. 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 nowy
IONIQ są stworzone dla siebie.
Akcesoria przedstawione w niniejszej broszurze pasują zarówno do modelu IONIQ
Hybrid (HEV) jak i IONIQ Electric (EV), chyba że zaznaczono inaczej.
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STYLIZACJA

Inspirujące emocje. Indywidualny styl.
Oświetlenie przyciąga wzrok i tworzy indywidualny styl samochodu. Dzięki dostępnym opcjom oświetlenia LED można uczynić wnętrze IONIQ-a wyjątkowym.

Projektory LED w drzwiach, logo Hyundai
Stylowe wejście w ciemności – subtelne i praktyczne zarazem
oświetlenie podłoża po otwarciu drzwi. Światło układa się w logo
Hyundai. Automatycznie włącza się po otwarciu przednich drzwi.
Tylko dla samochodów z kluczykiem inteligentnym.
99651ADE00H

Oświetlenie powitalne LED
Włącza się po otwarciu drzwi. Oświetlenie powitalne LED jest miłe dla
oka i pomaga wygodnie wsiadać do samochodu, szczególnie w nocy.
Tylko dla samochodów z kluczykiem inteligentnym.
99651ADE00
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STYLIZACJA

1

2

3

4

Podświetlenie podłogowe LED
Subtelne i wyrafinowane oświetlenie podłogi w okolicy nóg kierowcy i pasażera z przodu włącza się po odblokowaniu drzwi,
zaś gaśnie po uruchomieniu silnika.
Dostępne w wersji niebieskiej i białej. Podświetlenie drugiego rzędu może być zamontowane tylko razem z podświetleniem
pierwszego rzędu.
1 Niebieskie, pierwszy rząd
3 Niebieskie, drugi rząd

99650ADE20
99650ADE30

2 Białe, pierwszy rząd
4 Białe, drugi rząd

99650ADE20W
99650ADE30W
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Koła

Wyjątkowy charakter.
Dreszczyk emocji.
Chodzi o to, żeby się wyróżnić. Szykowne obręcze ze stopów lekkich specjalnie przystosowane
do wyglądu nowego IONIQ-a doskonale wpisują się w jego wyjątkowy styl, dodając mu dynamiki.

Obręcz ze stopów lekkich 15″

Obręcz ze stopów lekkich 15″

Obręcz ze stopów lekkich 16″

Obręcz 15″ ze stopów lekkich z pięcioma szprychami, szara, 6.0Jx15,
do opon 195/65 R15.
Świetnie sprawdza się z oponami zimowymi.
Nakładka w zestawie, bez nakrętek.
G2400ADE05 (HEV)

Ten zestaw zawiera 5-szprychowe obręcze ze
stopów lekkich 15″ oraz specjalne lekkie
kołpaki, których zadaniem jest obniżanie
oporu powietrza w celu obniżenia zużycia
paliwa. Wysokiej jakości, lakierowane kołpaki
świetnie komponują się z obręczami
poprawiając wygląd samochodu.
6.0Jx15”, pasuje do opon 195/65 R15.
Zestaw zawiera nakładkę i pięć nakrętek.
G2F40AK100 (HEV)

Ten zestaw zawiera 5-szprychowe obręcze ze stopów lekkich 16″ oraz
specjalne lekkie kołpaki, których zadaniem jest obniżanie oporu
powietrza w celu obniżenia zużycia paliwa. Wysokiej jakości,
lakierowane kołpaki świetnie komponują się z obręczami poprawiając
wygląd samochodu.
6.5Jx16, pasuje do opon 205/55 R16. Zestaw zawiera nakładkę i pięć
nakrętek.
G7F40AK000 (białe/EV)
G7F40AK100 (srebrne/EV)

TPMS - System monitorowania
ciśnienia w ogumieniu

Nakrętki zabezpieczające koła
(komplet z kluczem)

Zawsze bezpieczny – z oryginalnymi
czujnikami zapewniającymi optymalną
funkcjonalność opon. Zestaw TPMS pozwala
na bieżąco kontrolować ciśnienie w oponach.
D4F40AK990

Skuteczne zabezpieczenie przed kradzieżą. Dzięki nim można mieć
pewność, że stylowe koła zawsze pozostaną na swoim miejscu.
99490ADE50 (4 sztuki)

Obręcz ze stopów lekkich 16″
Obręcz 16″ ze stopów lekkich z pięcioma szprychami, szara, 6.5Jx16,
do opon 205/55 R16. Świetnie sprawdza się z oponami zimowymi.
Nakładka w zestawie, bez nakrętek.
G2400ADE06

6

Obręcz ze stopów lekkich 17″
Obręcz 17″ ze stopów lekkich, 5-szprychowa,
z ciemnosrebrnymi wstawkami, 7.0Jx 17,
pasuje do opon 225 /45 R17. Zestaw zawiera
nakładkę i pięć nakrętek.
G2F40AK300 (HEV)

Dlaczego warto wybrać oryginalne?
• Zaprojektowanie zgodnie z wymaganiami producenta
• Trwała konstrukcja sprawdzona w wielu testach
• Zgodne ze specyfikacją oryginalnego wyposażenia Hyundai
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KOMFORT

Komfort w każdym
szczególe.
Ułatwienia na
każdym kroku.
Niech każdy dzień będzie idealny! Praktyczne rozwiązania wyposażenia wnętrza
ułatwiają życie i sprawiają, że nowy IONIQ jest wyjątkowo komfortowy
i przyjazny dla wszystkich pasażerów.

Uchwyt do montażu tabletu iPad®
Programy telewizyjne, filmy, gry – teraz pasażerowie mogą uprzyjemniać
sobie nimi podróż do woli. Możliwość pochylania i przekręcania dla
większej wygody. Pasuje do modeli iPad® 1, 2, 3, 4 oraz iPad®Air 1 i 2.
99582ADE01
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KOMFORT

Wieszak na marynarkę

Haczyk na zakupy

Bez zagnieceń, bez stresu. Wieszak na marynarkę łatwo montuje się z tyłu przedniego siedzenia,
a po dotarciu na miejsce można go zabrać ze sobą i użyć w biurze czy pokoju hotelowym.
Jeśli ktoś podróżuje na tylnym siedzeniu, wieszak musi być zdjęty.
99770ADE00

Prosty, ale skuteczny: pozwala uniknąć zabrudzeń
podczas przewożenia produktów spożywczych,
napojów itp. Montowany w dolnej części konsoli
środkowej po stronie pasażera. Dolne zdjęcie.
99743ADE00
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OCHRONA

Piękna ochrona.
Czysta perfekcja.
Nowy IONIQ to trwały samochód na lata. Warto już od pierwszego dnia chronić go przed zadrapaniami, plamami i brudem, wykorzystując trwałe, oryginalne akcesoria
doskonale dopasowane do wnętrza.

1. Dywaniki materiałowe premium

2. Dywaniki tekstylne, welurowe

3. Dywaniki na każdą pogodę
z akcentem kolorystycznym

Świetnym uzupełnieniem stylowego wnętrza są wysokiej klasy
dywaniki potęgujące wrażenie luksusu. Obszywane, welurowe
dywaniki są idealnie dopasowane do kształtu podłogi IONIQ-a.
Te wyjątkowo grube dywaniki ozdobiono wykwintnym, czarnosrebrnym logo Hyundai (z przodu). Są utrzymywane na miejscu
przez standardowe punkty mocowania i antypoślizgowy spód.

Pozwalają utrzymać kabinę w czystości. Wysokiej jakości welurowe
dywaniki chronią wnętrze przed codziennymi zabrudzeniami
i jednocześnie poprawiają jego wygląd. Doskonale dopasowane
do kształtu podłogi. Przednie dywaniki są ozdobione niebieskim
logo IONIQ i obszyciem w tym samym kolorze. Są utrzymywane na
miejscu przez standardowe punkty mocowania i antypoślizgowy
spód.

Niezależnie, jaką przygodę wybierze,
właściciel IONIQ-a nie musi się przejmować
kiepską pogodą, zabłoconymi butami czy
piaskiem. Wyjątkowo trwałe i łatwe do
oczyszczenia dywaniki pewnie chronią
podłogę samochodu. Dopasowany kształt,
niebieskie logo IONIQ i punkty mocowania.

G2144ADE00 (4 sztuki/HEV)

G2143ADE00 (4 sztuki/HEV)

G2131ADE00 (4 sztuki/HEV)

Dlaczego warto wybrać oryginalne?

1

10

2

• Materiały wskazane i przetestowane przez
producent oryginalnego wyposażenia (OEM)
• Idealne dopasowanie
• Trwałe, bezpieczne otwory mocujące
i antypoślizgowy spód
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OCHRONA
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OCHRONA

1. Wkładka do bagażnika z akcentem kolorystycznym
Dobrze dopasowana wkładka do bagażnika zabezpieczy go przed błotem,
kurzem i wszelkimi zanieczyszczeniami. Trwała, antypoślizgowa
i wodoodporna wkładka o wysokich brzegach. Antypoślizgowa powierzchnia
o specjalnej fakturze zapobiega przesuwaniu się ładunku podczas jazdy.
Zaprojektowana, by zgrać się z wystrojem wnętrza samochodu. Ozdobiona
logo IONIQ i niebieskimi paskami po bokach.
G2122ADE00
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2. Mata do bagażnika
Gdy trzeba przewieźć psa, tygodniowe zakupy czy bagaż całej rodziny,
z pewnością przyda się doskonale zaprojektowana, estetyczna mata z logo
IONIQ i niebieskim obszyciem. Wykonana z wysokiej jakości weluru.
G2120ADE00

3. Folie ochronne na wgłębienia klamek w drzwiach
Zabezpieczają wgłębienia klamek, które są szczególnie narażone na
zarysowania. Wytrzymała folia skutecznie eliminuje ten problem, sprawiając
że lakier przez lata wygląda jak nowy.
99272ADE00 (4 sztuki)
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4. Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem,
czarna
Częste wkładanie i wyjmowanie przedmiotów z bagażnika nie grozi
uszkodzeniem górnej powierzchni zderzaka po naklejeniu tej świetnie
spełniającej swoją rolę, folii ochronnej.
G2272ADE00BL

5. Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem,
przezroczysta
Im częściej korzystamy z bagażnika, tym bardziej tylny zderzak jest narażony
na przypadkowe zadrapania i uszkodzenia. Niewidoczna po naklejeniu,
przezroczysta folia ochronna jest skutecznym rozwiązaniem tego problemu.
G2272ADE00TR
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BEZPIECZEŃSTWO, KONSERWACJA I OBSŁUGA

Dobra ochrona. Lepsze samopoczucie.
Nowy IONIQ został zaprojektowany, aby zapewniać bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych sytuacjach.
Czasami opisywane tu dodatki mogą się okazać bardzo przydatne.

Torba awaryjna

Trójkąt ostrzegawczy

Kamizelka odblaskowa

Ten przydatny zbiór przedmiotów związanych
z bezpieczeństwem zawiera zestaw pierwszej
pomocy, dwie kamizelki odblaskowe i trójkąt
ostrzegawczy. Jest zgodny z normą DIN
13164:2014 i należy do obowiązkowego
wyposażenia pojazdu w niektórych krajach
europejskich.
99940ADE00

Zapewnia bezpieczeństwo w sytuacji
awaryjnej. Ten doskonale widoczny,
odblaskowy trójkąt jest lekki i stabilny,
a po złożeniu zajmuje mało miejsca.
Jest zgodny z normą ECE-R27 i należy
do obowiązkowego wyposażenia pojazdu
w większości krajów europejskich.
99942ADE00

Jaskrawa kamizelka z odblaskowymi paskami
zapewniającymi doskonałą widoczność
w dzień i w nocy. Ta pasująca na każdy
rozmiar kamizelka jest zgodna z normą
EN 20471 i należy do obowiązkowego
wyposażenia pojazdu w większości krajów
europejskich.
99941ADE00

Lakiery zaprawkowe

Powłoka Glasscoat

Akumulator i pióra wycieraczek

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

Chroni elementy nadwozia przed działaniem
zanieczyszczeń, rozpuszczalników, soli,
preparatów czyszczących czy odchodami
ptaków. Woskowanie nie będzie już potrzebne.
Preparat Glasscoat do zabezpieczania wnętrza
skutecznie chroni dywaniki i tapicerkę
hypoalergiczną powłoką PTFE przed
codziennymi zabrudzeniami i plamami.
Pakiet Bronze
LP982APE1BROH
Pakiet Silver
LP982APE1SILH
Pakiet Gold
LP982APE1GOLH

Wykorzystujące najnowocześniejsze
technologie oryginalne akumulatory Hyundai
zapewniają bardzo długą, bezawaryjną
eksploatację.
Wytrzymałe, najwyższej jakości pióra
wycieraczek zostały zaprojektowane
specjalnie do optymalnego działania
w Twoim samochodzie Hyundai.
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1. Letni zestaw czyszczący.

2. Zimowy 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
elementów układu hamulcowego. Gąbka zawsze przydaje się do dokładnego czyszczenia
wszystkich szyb.
LP974APE102H (zestaw zawiera wszystkie wymienione produkty)

Zestaw ten zawiera butelkę zimowego płynu do spryskiwaczy w koncentracie (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 przecierania zaparowanych szyb.
LP973APE109H (zestaw zawiera wszystkie wymienione produkty)

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

LP974APE101H
LP970APE101H
LP970APE102H

3. Rękawica ze skrobaczką
Twoja ręka nie musi marznąć podczas zeskrobywania lodu z szyb.
LP950APE01H (nie należy do zestawu)

Oddzielnie sprzedawane są również:
2a Odmrażacz w spreju (500 ml)
LP973APE110H
2b Zimowy płyn do spryskiwaczy w koncentracie (-60°C, 1 l)
LP973APE103H
2c Zimowy płyn do spryskiwaczy, rozcieńczony (-30°C, 5 l)
LP973APE104H
2d Zimowy płyn do spryskiwaczy w koncentracie (-60°C, 500 ml)
LP973APE102H
2e Zimowy płyn do spryskiwaczy w koncentracie (-60°C, 250 ml)
LP973APE101H
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Oryginalne akcesoria zaprojektowane przez firmę MOBIS
pieczątka dealera:

Hyundai Motor Poland sp. z o.o.
www.hyundai.pl
Kopiowanie zabronione © 2016 Hyundai Motor Poland sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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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. Hyundai oferuje 5-letnią gwarancję bez limitu przebiegu.*
Akumulator litowo-jonowo-polimerowy modelu IONIQ jest objęty 8-letnią gwarancją do 200 000 km,
zależnie co nastąpi wcześniej. Dla 5-letniej gwarancji bez limitu przebiegu oraz gwarancji na akumulator
obowiązują określone warunki i wyłączenia. Szczegółowe informacje na temat tych warunków i wyłączeń
można znaleźć w witrynie internetowej Hyundai lub uzyskać u dealera Hyundai.

