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A.  Obręcz ze stopów lekkich 6.5J x 17’’ 225/60 R17  
Ekspresyjnie dynamiczna / 10-szprychowa /  
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu  
zapewnia większe bezpieczeństwo

 1KF40AC250
 1KF40AC200 (bez TPMS*)

B.  Obręcz ze stopów lekkich 6.5J x 16’’ 225/60 R16 
 Dopełnia sylwetkę samochodu / 5-szprychowa /  

System monitorowania ciśnienia w ogumieniu  
zapewnia większe bezpieczeństwo

 1KF40AC150  
 1KF40AC100 (bez TPMS*)

C.  Nakrętki zabezpieczające koła (komplet z kluczykiem) 
Ochroń swoje obręcze ze stopów lekkich  
przed kradzieżą zakładając specjalną,  
chromowaną nakrętkę na każdym kole.

 99490ADE00
 99490ADE10 (krótkie nakrętki)

* TPMS - System monitorowania ciśnienia w ogumieniu

A B

KOŁA
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OSOBOWOŚĆ NA PIERWSZYM PLANIE.  
Sportowy i dynamiczny styl. Wyraź emocje na swój sposób.

A.  Zestaw stylizacji nadwozia (karbon) 
Ładniejszy, sportowy wygląd / Przednia i tylna wstawka 
strukturalna zderzaka z tworzywa karbonowego

 1K300ADE00

B.  Listwy drzwi bocznych (karbon) 
Podkreślają dynamiczny wygląd / Wygląd i styl tworzywa 
karbonowego / Zaprojektowane by uwydatniać 
przyciągające wzrok kształty samochodu / 4 sztuki

 1P271ADE00CB  

C. Listwy drzwi bocznych (szczotkowane aluminium)
 Podkreślają dynamiczny wygląd / Wygląd i styl 

szczotkowanego aluminium / Zaprojektowane by 
uwydatniać przyciągające wzrok kształty samochodu / 
4 sztuki 

 1P271ADE00

D. Naklejki na karoserię (okręgi) 
 Bardziej indywidualny wygląd / Wykonane z folii
 1K200ADE10BL czarna folia, przód i tył
 1K200ADE30BL czarna folia, boki
 1K200ADE10OR pomarańczowa folia, przód i tył
 1K200ADE30OR pomarańczowa folia, boki

E.  Naklejki na karoserię (paski wyścigowe)   
Bardziej indywidualny wygląd / Wykonane z folii

 1K200ADE00 czarna folia, matowa
 1K200ADE01 biała folia

STYL
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Zestaw okablowania do haka holowniczego (13 styków) 
z funkcją odcięcia PDC i funkcją C2 (nie pokazany)
Dla wszystkich krajów (wersje LHD i RHD) / Funkcja C2: 
ostrzeganie za pomocą szybszego pulsowania o usterce 
świateł przyczepy /  Wiązka przewodów dostosowana do 
modelu samochodu ze złączami OE ułatwiającymi 
instalację / Wodoodporne gniazdo
1K621ADE01CP

Podstawowy zestaw okablowania do haka 
holowniczego (7 styków) bez funkcji odcięcia PDC i 
funkcji C2 (nie pokazany)
Dla wszystkich krajów (wersje LHD i RHD) /  
Bez wodoodpornego gniazda, z otworami odpływowymi 
1K620ADE01

Zestaw okablowania do haka holowniczego (7 styków) 
z funkcją odcięcia PDC i funkcją C2 (nie pokazany)
Dla wszystkich krajów (wersje LHD i RHD) / Funkcja C2: 
ostrzeganie za pomocą szybszego pulsowania o usterce 
świateł przyczepy / Wiązka przewodów dostosowana do 
modelu samochodu ze złączami OE ułatwiającymi 
instalację / Bez wodoodpornego gniazda, z otworami 
odpływowymi
1K620ADE01CP

Zestaw okablowania do haka holowniczego (7 styków) 
z funkcją odcięcia PDC, bez funkcji C2 (nie pokazany)
Dla wszystkich krajów (wersje LHD i RHD) / Wiązka 
przewodów dostosowana do modelu samochodu ze 
złączami OE ułatwiającymi instalację / Bez 
wodoodpornego gniazda, z otworami odpływowymi
1K620ADE01PD

WZORCOWA NIEZAWODNOŚĆ. 
Wybierz najlepszy sposób holowania - stały lub odłączany hak.

A. Hak holowniczy, odłączany pionowo 
Niezawodny hak w minimalnym stopniu wpływający na 
sylwetkę samochodu / Wykonany ze stali wysokiej jakości 
/ Łatwy montaż i demontaż / Dopuszczalna masa 
ciągniętej przyczepy 1300 kg / Wartość D 7,5 kN / 
Odłączanie pionowe (trzykulowy system blokowania) / 
Gniazdo i hak holowniczy niewidoczne, gdy nie są 
używane / Niewielkie wycięcie w zderzaku / Pokrycie: 
KTL (katofereza)

 1K281ADE00

C.  Hak holowniczy, stały 
Doskonałe rozwiązanie do regularnego używania / 
Wykonany ze stali wysokiej jakości / Dopuszczalna masa 
ciągniętej przyczepy 1300 kg / Wartość D 7,7 kN / 
Pokrycie: malowanie zanurzeniowe

 1K280ADE01

B. Hak holowniczy, odłączany poziomo 
Niezawodny hak w minimalnym stopniu wpływający na 
sylwetkę samochodu / Wykonany ze stali wysokiej jakości 
/ Łatwy montaż i demontaż / Dopuszczalna masa 
ciągniętej przyczepy 1300 kg / Wartość D 7,7 kN / 
Odłączanie poziome (system BMA) / Częściowo 
schowany, gdy nie jest używany / Wymaga wykonania 
wycięcia w zderzaku / Pokrycie: malowanie zanurzeniowe

 1K281ADE01

D.  Hak holowniczy, stały 
Wytrzymała, solidna konstrukcja / Wykonany ze stali 
wysokiej jakości / Dopuszczalna masa ciągniętej 
przyczepy 1300 kg / Wartość D 7,5 kN / Pokrycie: KTL 
(katofereza)

 1K280ADE00

TRANSPORT
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E.  Bagażnik rowerowy na hak holowniczy 
Doskonałe rozwiązanie zapewniające maksymalną 
mobilność / Na 2 rowery / Wykonany z wytrzymałej stali/
aluminium / Szybki montaż: w 20 sekund / Lekki: 13 kg / 
Nowa, zwarta konstrukcja / Nowy mechanizm odchylania: 
łatwe odchylanie i 100% komfort załadunku / 
Wytwarzany zgodnie z najbardziej wymagającymi 
europejskimi normami bezpieczeństwa 

 E823055001

F.  Bagażnik rowerowy Euroclick G2  
Superlekki bagażnik na 2 rowery montowany na haku, 
wyposażony w duże uchwyty dostosowane do ram rowe-
rowych o przekroju okrągłym i owalnym od 22 do 80 mm 
grubości. Nadaje się wyłącznie do samochodu 
wyposażonego w hak holowniczy odłączany poziomo.  
55220SBA00

TRANSPORT
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A. Belki poprzeczne, aluminiowe 
 Łatwy montaż i demontaż / Wyjątkowa konstrukcja OE / 

Oznaczone logo Hyundai / 2 sztuki / Bez szyn dachowych
 1K210ADE00AL

B. Belki poprzeczne, stalowe 
 Dopełniają sylwetkę samochodu / Wyjątkowa konstrukcja OE 

/ Oznaczone logo Hyundai / 2 sztuki / Bez szyn 
dachowych

 1K210ADE00ME 

C. Bagażnik rowerowy FreeRide 532
 Prosty i szybki sposób pewnego zamocowania roweru za 

pomocą uchwytu na ramę z funkcją szybkiego zwolnienia. 
Wymaga belek poprzecznych.

 55701SBA20

D. Bagażnik rowerowy ProRide 591 (nie pokazany)
 55701SBA10

E. Bagażnik na narty i snowboard Xtender 739
 Niezrównana wygoda w sezonie sportów zimowych. 

Wkładanie i wyjmowanie ładunku jest dziecinnie proste.
 Doskonale nadaje się na sześć par nart lub cztery 

snowboardy.
 55700SBA10

 Bagażnik na narty i snowboard Deluxe 727  
(nie pokazany)

 55700SBA20

F. Organizator do bagażnika 8020 M 
Wyjmowany organizer z uchwytami do przenoszenia, 
przezroczystymi bokami umożliwiającymi sprawdzanie 
zawartości i przeciwpoślizgową podstawą zapobiegającymi 
przemieszczaniu się. Gdy nie jest używany, można go 
złożyć na płasko, aby nie zajmował miejsca. 41 litrów

 55123SBA20 

G. Siatka bagażowa na siedzenie pasażera  
Umożliwia bezpieczny transport małych przedmiotów na 
siedzeniu pasażera

 99170ADE00

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI.  
W pełni wykorzystaj możliwości przewozowe samochodu, używając rozwiązań transportowych najwyższej jakości.

TRANSPORT



8

OCHRONA
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ZAWSZE W FORMIE. 
Zapomnij o zabrudzeniach, rysach i uszkodzeniach.  
Świetnie pomyślane rozwiązania zabezpieczą przed nimi Twój samochód.

A. Nakładki progowe 
Eleganckie, aluminiowe nakładki progowe /  
Logo modelu w przedniej części / 2 sztuki 

 1K450ADE00

B. Ochrona tylnego zderzaka przy załadunku 
Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem 
podczas załadunku / Dopasowana do samochodu

 1K272ADE00 przezroczysta
 1K272ADE01 czarna

C. Korytko w podłodze bagażnika 
 Służy do organizacji dolnej przestrzeni bagażowej
 <Numer do uzupełnienia>

D. Siatka do bagażnika  
Zabezpiecza przedmioty w przestrzeni bagażowej 
przed przesuwaniem

 857791P000

E. Mata do bagażnika odwracalna, antypoślizgowa 
Wysokiej jakości welurowa mata dywanowa / 
Świetnie dopasowana, antypoślizgowa /  
Nubukowe wykończenie brzegów / Antracytowa / 
Oznaczona wyszywanym logo modelu

 1K120ADE00

F. Wkładka do bagażnika 
Dopasowana wkładka antypoślizgowa /  
Antracytowa / Oznaczona logo modelu

 1K122ADE00

G.  Folie ochronne na wgłębienia klamek w drzwiach 
(niepokazane)

 Paznokcie i kluczyki samochodu mogą pozostawić 
zarysowania lakieru wokół klamek. Te wytrzymałe, 
przezroczyste naklejki chronią wgłębienia klamek 
przed przypadkowymi uszkodzeniami.

 99272ADE00 (4 sztuki)

OCHRONA
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A.  Dywaniki tekstylne, standardowe 
Dopasowane do kształtu podłogi / Komplet 3 dywaników 
/ Antracytowe z obszyciem 600 g/m2, z chropowatym 
spodem / Doskonale dopasowane punkty mocowania / 
Wyszywane logo modelu oraz wzmocniony obszar pod 
stopą na dywaniku kierowcy

 1K141ADE00 LHD
 1K141ADE10 RHD

B.  Dywaniki tekstylne, welurowe 
Luksusowe i wygodne / Komplet 3 dywaników / 
Antracytowy welur  
600 g/m2, z chropowatym spodem i nubukowym 
wykończeniem brzegów / Doskonale dopasowane punkty 
mocowania / Ozdobne logo modelu na dywaniku kierowcy

 1K142ADE00 LHD
 1K142ADE10 RHD

C. Dywaniki gumowe 
Świetnie dopasowane / Komplet 4 dywaników / Oznaczone 
logo modelu na dywaniku kierowcy / Antracytowe

 1K131ADE00 LHD
 1K132ADE00 RHD

D. Chlapacze przednie 
Dodatkowa ochrona nadwozia przed błotem, solą i 
kamieniami / Czarne / 2 sztuki z materiałem montażowym

 1K460ADE10

E. Chlapacze tylne 
Dodatkowa ochrona nadwozia przed błotem, solą i 
kamieniami / Czarne /  
2 sztuki z materiałem montażowym

 1K460ADE20

KOMFORT W NAJLEPSZYM WYDANIU. 
Odrobina luksusu u Twoich stóp - dywaniki wysokiej jakości.

OCHRONA
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E. Podstawowy zestaw nawigacji  
Pewny uchwyt mocowany do szyby lub deski 
rozdzielczej / 5-calowy ekran dotykowy 800x480 / 
szybki dwurdzeniowy procesor / widoki 2D i 3D / 
dokładne mapy TomTom aktualizowane 4 razy w roku 
/ 30-dniowa gwarancja najnowszej mapy / 3-letnia 
gwarancja producenta

 Podstawowy zestaw nawigacji 
 NAVBL-TP50

FUNKCJONALNOŚĆ Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI.   
Dopracowane w każdym szczególe. Poznaj 

”
ekipę małych pomocników”.

A. Owiewki przednie 
Zmniejszają hałas i chronią przed zachlapaniami / 
Aerodynamiczne / Oznaczone logo Hyundai / 2 sztuki do 
montażu w przednich oknach

 1K221ADE00

C. Przednie czujniki parkowania 
4 zintegrowane czujniki / Czujnik emituje sygnały 
dźwiękowe ostrzegające o zbliżaniu się do przeszkody / 
Z przyciskiem umożliwiającym ręczne włączanie 
i wyłączanie

 E980099100

B. Osłona przed lodem/słońcem 
Dopasowana do samochodu osłona przedniej szyby 
i 2 przednich okien bocznych / Zapobiega osadzaniu się 
lodu na szybach w zimie i nagrzewaniu wnętrza w lecie / 
Oznaczona logo Hyundai

 1K723ADE00

D. Tylne czujniki parkowania
 4 zintegrowane czujniki / Czujnik emituje sygnały 

dźwiękowe ostrzegające o zbliżaniu się do przeszkody
 E980099000

KOMFORT
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FUNKCJONALNOŚĆ Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI.
Poznaj “ekipę małych pomocników”.

A.  Wieszak na marynarkę 
Wieszak montowany za zagłówkiem przedniego fotela 
pozwala wygodnie powiesić ubranie podczas podróży. 
Spełnia on odpowiednie normy bezpieczeństwa. Wieszak 
można błyskawicznie zdjąć i używać go w domu, biurze 
lub hotelu. Na zdjęciu widoczne jest wnętrze innego 
modelu Hyundai.

 99770ADE00

B.  Uchwyt do montażu iPada za zagłówkiem przedniego 
fotela 
Bezpieczny uchwyt umożliwia pasażerom tylnych siedzeń 
na wygodne korzystanie z iPada. Po umieszczeniu iPada 
w uchwycie można go odchylać i obracać w celu uzyskania 
dogodnej pozycji. Na zdjęciu widoczne jest wnętrze inne-
go modelu Hyundai.

 99582ADE00

C.  Konsola telefonu 
Regulowana konsola pozwala umieścić telefon na widoku 
i przewozić go w bezpieczny sposób. 

 E555055000

D.   Stacja multimedialna Blaupunkt New York 830 
Nawigacja bezpiecznie i szybko doprowadzi Cię do wybra-
nego celu, a system audio i wideo umili najdłuższą nawet 
podróż  
SMEVE-NY830IX20

KOMFORT
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BEZPIECZNY TRANSPORT.  
Akcesoria transportowe spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa.

A.   Torba awaryjna 
Zestaw pierwszej pomocy w niebieskiej torbie / Zawiera wszystkie 
potrzebne środki pierwszej pomocy oraz trójkąt i 2 kamizelki odblaskowe

     99940ADE00

B.  Kamizelka odblaskowa 
Jeden rozmiar dla wszystkich 
/ Zwiększa widoczność w 
sytuacji awaryjnej

 99941ADE00

C.  Trójkąt ostrzegawczy 
Doskonale widoczny trójkąt 
odblaskowy

 E883199000

BEZPIECZEŃSTWO



Full Color/ Large: 41mm+
41mm

Solid Black/ Large: 41mm+
41mm

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 aktu-
alne informacje można uzyskać u lokalnego dealera firmy Hyundai.

Hyundai Motor Poland sp. z o.o. 
www.hyundai.pl

Broszura Akcesoria ix20 - wydanie z 2012 09 05
Copyright © 2012 Hyundai Motor Poland sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oryginalne akcesoria zaprojektowane przez firmę MOBIS

pieczątka dealera:

http://momentum.hyundai.plfacebook.com/HyundaiPolska

Oczekiwania względem indywidualnej mobilności wykraczają dziś poza konwencjonalne środki transportu. 
Tradycyjne pojmowanie samochodów zdezaktualizowało się, Obecnie pojazdy odzwierciedlają indywidualne 
style bycia użytkowników i stanowią nieodłączny element ich życia. Jednocześnie przemysł motoryzacyjny 
przechodzi rewolucyjne zmiany. Za sprawą dynamicznego rozwoju firma Hyundai Motor Company stała 
się jednym z największych producentów samochodów, którą wyróżnia najwyższą wydajność produkcyjna                        
i niezrównana jakość. Osiągnęliśmy punkt, w którym musimy obrać nowe podejście jakościowe, aby móc 
oferować naszym klientom jeszcze lepsze pomysły i dostosowane rozwiązania. Jest to dla nas szansa,                                        
aby wykonać kolejny krok naprzód. W tym celu opracowaliśmy nowe motto marki, które podsumowuje naszą 
chęć wykonania kolejnego znacznego postępu. Dzięki temu mottu i stojącemu za nim nowemu sposobowi 
myślenia staniemy się firmą nieustannie szukającą wyzwań w celu odkrywania nowych możliwości korzystnych 
dla ludzkości i dla naszej planety.

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.

Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. 
www.hyundai.pl

Kopiowanie zabronione © 2012 Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

http://momentum.hyundai.plfacebook.com/HyundaiPolska

CORE IDENTITY

The White Version Composite Logo has 
been developed for use on white backgrounds.
Use only White Version Composite Logo on 
all white backgrounds.
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