
Príslušenstvo

Úplne nový

Hyundai i30



Príslušenstvo v tejto brožúrke sa vzťahuje na obidva modely i30 5-dverový a i30 Kombi,  
pokiaľ to nie je uvedené inak.
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Auto 
pre nových ľudí.
Iba zriedkavo príde na trh nové vozidlo, ktoré 
veľmi dobre vyzerá a je také aj v skutočnosti. 
Úplne nový Hyundai i30 však dokáže toho viac 
a ešte k tomu vo veľkom štýle. 
To je dôvod, ktorý z neho robí auto pre nových 
ľudí. Tu nájdete inšpiráciu, ako môžete ešte 
vylepšiť jeho kvality pomocou vlastného výberu 
spomedzi originálneho príslušenstva Hyundai.
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LED projekčné svetlá na dverách, logo i30

Bodové LED svetláOsvetlenie priestoru pod nohami diódami LED, modré, prvý rad LED projekčné svetlá na dverách, logo Hyundai

Osvetlenie priestoru pod nohami 
diódami LED
Zvýraznite prémiovú atmosféru  
interiéru pomocou skrytého osvetlenia 
priestoru pod nohami. Vytvára žiaru 
uvítacieho osvetlenia pri každom 
otvorení a zatvorení dverí, ktoré 
postupne zhasne pri naštartovaní 
motora. Dostupné v modrej a klasickej 
bielej farbe. 
99650ADE20W (5-dverová, biele, 
prvý rad)  
99650ADE20 (5-dverová, modré,  
prvý rad)

LED projekčné svetlá na dverách, 
logo Hyundai
S logom Hyundai premietaným na 
zem vedľa otvorených predných 
dverí prinášajú do tmy viac jemnosti. 
Premietajú ostré a jasne žiarivé logo  
– rafinovaný dotyk jemnosti pri 
každom nastupovaní.
99651ADE00H (5-dverová)
99651ADE99 (dodatočná káblová 
súprava pre vozidlá, ktoré nie sú 
vybavené inteligentným kľúčom) 

LED projekčné svetlá na dverách, 
logo i30
Priekopnícke osvetlenie povrchu. 
Tieto LED projekčné svetlá na 
dverách sa aktivujú pri každom 
otvorení predných dverí modelu i30 
– vyžarujú na zem jemné, pritom však 
ostré svetlo pre jedinečné a štýlové 
nastupovanie doplnené logom i30.
G4651ADE00 (5-dverová)
99651ADE99 (dodatočná káblová 
súprava pre vozidlá, ktoré nie sú 
vybavené inteligentným kľúčom)

Bodové LED svetlá
Posvieťte si pri každom nastupovaní 
do vášho modelu i30 týmito jemnými, 
ale nezameniteľnými bodovými LED 
svetlami. Štýl budete mať zaručený. 
Umožnia vám lepšie vidieť pri 
nastupovaní a vystupovaní z vozidla,  
a to najmä v tme. 
99651ADE00 (5-dverová)
99651ADE99 (dodatočná káblová 
súprava pre vozidlá, ktoré nie sú 
vybavené inteligentným kľúčom)

Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED, biele, prvý rad
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ŠTÝL ŠTÝL

Vylepšený dizajn.

Doplňte sebaistý a nadčasový dizajn vášho úplne nového vozidla 
i30 pomocou doplnkov, ktoré sú štýlové a zároveň aj praktické.  



Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá
Dodajte Vášmu modelu i30 ešte 
viac mestskej elegancie a zvýraznite 
rysy jeho vonkajšieho dizajnu vďaka 
vysoko lešteným krytom vonkajších 
spätných zrkadiel.
G4431ADE00ST (súprava 2 ks)

Ozdobná lišta na dvere 
batožinového priestoru
Výnimočná elegancia v každom 
detaile: táto vysoko leštená lišta  
z nehrdzavejúcej ocele dodáva  
jedinečný štýl exteriéru modelu i30.
G4491ADE00ST  
(5-dverová, súprava 2 ks)

Ochranné prahové lišty
Aby bol prvý dojem aj posledným.  
Pasažierov v interiéri privítajú tieto 
prahové lišty z nehrdzavejúcej  
ocele s logom i30.
G4450ADE00ST (súprava 4 ks)

Bočné ochranné lišty dverí
Dodávajú bočnej strane vozidla 
prvotriednu dynamiku. Tento 
doplnok so vzhľadom vysoko leštenej 
nehrdzavejúcej ocele ešte zintenzívni 
športovú eleganciu modelu i30.
G4271ADE00ST (súprava 4 ks)

Elegantná vysokolesklá ochrana  
zadného nárazníka z nehrdzavejúcej 
ocele na strane 25 harmonicky 
dopĺňa tieto lesklé štýlové prvky.

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru (5-dverová)

Bočné ochranné lišty dverí

Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá

Ochranné prahové lišty
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Zliatinový disk 15″
15" zliatinový disk s piatimi dvojitými 
lúčmi, strieborný, 6,0 J x 15, vhodný 
pre pneumatiky 195/65 R15. Krytka 
a matice nie sú súčasťou. Nie je 
vhodný pre vozidlá s elektronickou 
parkovacou brzdou.
52910G4100PAC

Zliatinový disk 15" Asan
15“ zliatinový disk s piatimi dvojitými 
lúčmi, strieborný, 6,0 J x 15, vhodný 
pre pneumatiky 195/65 R15. Krytka je 
súčasťou, matice nie sú súčasťou. Nie 
je vhodný pre vozidlá s elektronickou 
parkovacou brzdou.
G4400ADE05 

Zliatinový disk 15" Mabuk
15″ zliatinový disk s piatimi lúčmi,  
sivý, 6,0 J x 15, vhodný pre 
pneumatiky 195/65 R15. Krytka je 
súčasťou, matice nie sú súčasťou.   
Nie je vhodný pre vozidlá  
s elektronickou parkovacou brzdou.
G2400ADE05

Zliatinový disk 16" Mabuk
16″ zliatinový disk s piatimi lúčmi, sivý,  
6,5 J x 16, vhodný pre pneumatiky 
205/55 R16. Krytka je súčasťou, 
matice nie sú súčasťou.
G2400ADE06

Zliatinový disk 16" Asan
16“ zliatinový disk s piatimi dvojitými 
lúčmi, dvojfarebný, 6,5 J x 16, vhodný 
pre  pneumatiky 205/55 R16. Krytka je 
súčasťou, matice nie sú súčasťou.
G4400ADE06

Zliatinový disk 16″
16“ zliatinový disk s piatimi dvojitými 
lúčmi, 6,5 J x 16, vhodný pre 
pneumatiky 205/55 R16. Krytka  
a matice nie sú súčasťou.
52910G4200PAC

Zliatinový disk 17″
17“ zliatinový disk s piatimi dvojitými 
lúčmi, 7,0 J x 17, vhodný pre 
pneumatiky 225/45 R17. Krytka  
a matice nie sú súčasťou.
52910G4300PAC

15" oceľový disk
Ideálny pre použitie pri zimných 
pneumatikách. 6,0 J x 15, vhodné 
pre pneumatiky 195/65 R15. Nie je 
vhodný pre vozidlá s elektronickou 
parkovacou brzdou.
52910G4000PAC (nie je vyobrazený)

Kryt na 15" oceľový disk
Vysokokvalitný plastový kryt disku 
určený pre originálne oceľové disky.
52960G4000

Poistné kolesové matice a kľúč
Vysoko účinný a spoľahlivý spôsob 
zabezpečenia kolies z ľahkých 
zliatin pred odcudzením. Dajú sa 
odstrániť iba s pomocou dodaného 
špeciálneho kľúča.
99490ADE50

TPMS - Systém monitorovania tlaku 
v pneumatikách
Urobte z bezpečnosti a hospodárnosti 
pri jazde najvyššiu prioritu vďaka 
originálnym snímačom zaisťujúcim 
optimálne fungovanie pneumatík. 
Súprava TPMS Vám umožňuje 
nepretržite monitorovať tlak vzduchu 
v pneumatikách. 
F2F40AK990 (nie je vyobrazený)

Zliatinový disk 16″ Zliatinový disk 17″

Zliatinový disk 15" Mabuk
Zliatinový disk 16" Mabuk

Zliatinový disk 16" Asan

Zliatinový disk 15″ Zliatinový disk 15" Asan

Kryt na 15" oceľový disk Poistné kolesové matice a kľúč
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DISKYDISKY

Zdôraznenie dynamiky.

Kolesá z ľahkých zliatin s atraktívnym štýlom dodávajú nádych 
elegancie a športovosti.



Priečny strešný nosič, oceľovýDeliaca priečka, horný rám 

Deliaca priečka, horný rám
Dokonale pasuje medzi operadlá 
zadných sedadiel a strechu. Tento 
robustný výrobok chráni cestujúcich 
vo vozidle pred pohybom vecí 
v batožinovom priestore. Jednoducho 
namontovateľná mriežka je navrhnutá 
tak, aby nebránila vodičovi vo výhľade 
dozadu. Len pre vozidlá s možnosťou 
bezpečnostnej prehradzovacej siete.
G4150ADE10 (Kombi)

Priečny strešný nosič, hliníkový
Získajte viac miesta pre svoje 
dobrodružstvá. Tieto bezpečné  
a ľahké priečne strešné nosiče sú 
univerzálne vytvorené pre strešné 
koľajnice i30 Kombi a ľahko sa 
inštalujú. Aby ste mohli vyraziť 
na budúce výlety so všetkým, čo 
potrebujete. Vhodné len pre vozidlá 
so strešnými koľajnicami OE. Vhodné 
pre vozidlá s aj bez panoramatickej 
strechy.
G4211ADE00AL (Kombi) 

Priečny strešný nosič, oceľový
Ľahko sa montuje, jednoducho mu 
môžete dôverovať. Tieto oceľové 
priečne strešné nosiče sú vyrobené 
na mieru pre vaše vozidlo i30 Kombi. 
Vhodné len pre vozidlá so strešnými 
koľajnicami OE. Vhodné pre vozidlá  
s aj bez panoramatickej strechy. 
G4211ADE00ST (Kombi)

Strešný box 
Bez ohľadu na dôvod a bez ohľadu 
na ročné obdobie: keď potrebujete 
dodatočné uskladnenie pre vaše 
vozidlo i30, tento strešný box vám 
poskytne kvalitu a potrebné miesto. 
Je aerodynamický a elegantný, 
jednoducho sa inštaluje a je robustný, 
pričom tiež obsahuje otváranie  
z obidvoch strán za účelom rýchleho 
nakladania a vykladania. Dokáže 
prepraviť až 75 kg. Uzamykateľný na 
predchádzanie krádežiam. Rozmery: 
195 x 73,8 x 36 cm.
99730ADE00

Priečny strešný nosič, hliníkový
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PREPRAVA

Rozšírenie všestrannosti.

Robustné doplnky, ktoré robia z prevážania vecí patriacich  
k Vášmu životnému štýlu hračku. 

PREPRAVA



Strešný nosič, hliníkový
Univerzálne riešenie pre 
dobrodružstvá v prírode. Tento silný 
a zároveň ľahký hliníkový strešný 
nosič ponúka bezpečný základ pre 
ľubovoľné systémy strešných nosičov 
s rýchlou montážou. Nie je vhodný pre 
vozidlá s panoramatickou strechou.
G4210ADE00AL (5-dverová)

Strešný nosič, oceľový
Využite strechu na maximum pri 
bezpečnej a jednoduchej preprave 
nákladov. Je navrhnutý špeciálne pre 
model i30 a je vyrobený z odolnej 
ocele. Po zaistení na svojom mieste 
vytvorí pevný základ pre jednoduché 
upevnenie ďalších prepravných 
doplnkov. Nie je vhodný pre vozidlá  
s panoramatickou strechou. 
G4210ADE00ST (5-dverová)

Nosič lyží a snowboardov 400 a 600
Rodinné riešenie pre akčné zimné 
dovolenky.  „Nosič lyží a snowboardov 
model 400“ určený na 4 páry lyží 
alebo 2 snowboardy sa montuje 
rýchlo a pohodlne a dá sa dokonca aj 
uzamknúť, aby Vaše vybavenie zostalo 
v bezpečí. Ak potrebujete ešte viac 
úložného priestoru, môžete si vybrať 
„Nosič lyží a snowboardov model 
600“, do ktorého sa zmestí až 6 párov 
lyží alebo 4 snowboardy.
99701ADE10 (400)
99701ADE00 (600)
99701ADE90 (súprava s montážnym 
adaptérom v tvare písmena U pre 
strešné nosiče/oceľové priečne 
strešné nosiče)

Nosič lyží a snowboardov model 400

Nosič lyží a snowboardov Xtender

Nosič na bicykle ProRide

Strešný nosič, hliníkový

Nosič lyží a snowboardov model 600

Nosič na bicykle FreeRide

Strešný nosič, oceľový

Nosič lyží a snowboardov Xtender
Dokonalý partner na zimnú dovolenku. 
Tento nosič s jednoduchou montážou 
pojme až 6 párov lyží alebo  
4 snowboardy. Otvára sa posunutím 
do strán, čo zaisťuje ľahké nakladanie 
a vykladanie, pričom uchováva 
Vaše odevy čisté a chráni ich pred 
kontaktom s vozidlom. Dodatočné 
zabezpečenie prostredníctvom 
uzamykania. Kompatibilitu so 
strešným nosičom zaistí dodaná 
vymedzovacia podložka.
55700SBA10 

Nosič na bicykle ProRide
S týmto prémiovým nosičom sa 
zbavíte zbytočnej námahy pri 
nakladaní a vykladaní bicykla pri 
ďalších cyklistických výletoch. 
Jednoducho umiestnite bicykel na 
držiak rámu a pomocou komfortných 
otočných ovládačov v úrovni strechy 
ho môžete jednou rukou upraviť 
a zaistiť. Nosnosť je do 20 kg. 
Dodatočné zabezpečenie  
prostredníctvom uzamykania.
55701SBA10 

Nosič na bicykle FreeRide
Všetky potešenia z cyklistiky  
s minimálnym úsilím pri nakladaní. 
Vďaka držiaku rámu s rýchlym 
uzamykaním, inteligentným 
držiakom kolies a nastaviteľnými 
rýchloupínacími popruhmi je to 
hračka. Unesie až 17kg a je vybavený  
aj bezpečnostným zámkom. 
55701SBA21
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Elektroinštalačná súprava ťažného 
zariadenia
Inštalácia využíva originálne konektory  
vozidla a multifunkčný modul prívesu, 
ktorý rozširuje všetky potrebné signály.
Je kompatibilný s prívesmi s bežnými 
žiarovkami a LED svetlami  
a obsahuje zvukové upozornenia 
otáčania prívesu alebo zlyhania 
brzdových svetiel. Zadné hmlové 
svetlo vozidla sa automaticky vypne, 
keď sa pripojí príves.
Súprava je k dispozícii buď so 
7-kolíkovou zásuvkou s odtokovými 
otvormi, ktoré zabraňujú hromadeniu 
vody, alebo s 13-kolíkovým 
vodotesným krytom zásuvky. 
Systém s 13-kolíkovou zásuvkou je 
pripravený na ovládanie všetkých 
funkcií moderných karavanov. Aby 
ste mohli využiť všetky funkcie, 
doobjednajte si rozširujúcu súpravu.

Pre vozidlá bez prívesného balíka/ 
5-dverová + Kombi:
G4620ADE00CP (7-pólová)
G4621ADE00CP (13-pólová)
55621ADE01 (rozširovacia súprava 
+15/+30 pre 13-pólovú zásuvku)

Pre vozidlá s prívesným balíkom/
Kombi:
G4620ADE10CP (7-pólová)
G4621ADE10CP (13-pólová/+30 
je súčasťou/pripravené pre  
rozšírenie +15)

V závislosti od skutočného využívania 
ťažného zariadenia sú k dispozícii 
adaptéry na dočasnú zmenu zo 
7-kolíkovej zásuvky na 13-kolíkovú  
a naopak.

Adaptér z 13-pólovej (vozidlo) 
na 7-pólovú (príves/karaván): 
E919999137

Adaptér zo 7-pólovej (vozidlo) 
na 13-pólovú (príves/karaván): 
55622ADB00

Ohľadom ďalších informácií sa 
poraďte s predajcom.

Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia

Ťažné zariadenie, odnímateľné
Odnímateľné a predovšetkým 
spoľahlivé: Môžete sa spoľahnúť, 
že toto oceľové ťažné zariadenie 
odolné voči korózii prepraví Váš 
náklad bezpečne a efektívne. Vďaka 
3-guľôčkovému uzamykaciemu 
systému sa dá jednoducho odpojiť. 
Maximálny užitočný náklad pre 
použitie bicyklového nosiča je  
75 kg vrátane hmotnosti bicyklového 
nosiča. Certifikované v súlade  
s UNECE 55R.
G4281ADE00 (5-dverová)
G4281ADE10 (Kombi)

Ťažné zariadenie, pevné
Hľadáte pohodlné a spoľahlivé 
riešenie na prepravu ťažkých nákladov 
na pravidelnej báze? Toto ťažné 
zariadenie odolné voči korózii má plný 
počet bodov vo všetkých kategóriách. 
Maximálny užitočný náklad pre 
použitie bicyklového nosiča je 75 kg 
vrátane hmotnosti bicyklového nosiča. 
Certifikované v súlade s UNECE 55R.
G4280ADE00 (5-dverová)
G4280ADE10 (Kombi)

Dôležité informácie ohľadne ťažného zariadenia
Maximálne povolené zaťaženie ťažného zariadenia závisí od špecifikácií vášho 
vozidla. Ohľadom ďalších informácií sa poraďte s predajcom. Originálne ťažné 
zariadenia pre úplne nové vozidlo Hyundai i30 sú odolné voči korózii, majú 
certifikáciu prostredníctvom testu rozstrekovania soli ISO 9227NSS a sú v súlade 
s požiadavkami normy pre zaťaženie vozidla OE (CARLOS), pripojenia prívesu 
(TC) a bicyklových nosičov (BC).

Sieť na batožinu
Počas jazdy udržuje veci upratané, 
v bezpečí a dajú sa ľahko nájsť. Táto 
sieť určená na podlahu v batožinovom 
priestore je odolná a flexibilná 
a zabraňuje pohybu krehkých 
predmetov po batožinovom priestore.
85790F2000 (5-dverová)

Ťažné zariadenie, odnímateľné

Elektroinštalačná súprava ťažného 
zariadenia

Ťažné zariadenie, pevné

Sieť na batožinu

Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia
Pri každodenných výletoch na bicykli alebo počas cyklistických dovoleniek Vás tento nosič zbaví 
všetkých problémov s nakladaním a vykladaním. Odnesie dva bicykle s maximálnym užitočným 
nákladom 60 kg. S kompaktným nosičom s ochranou proti odcudzeniu môžete s naloženým bicyklom 
dokonca otvoriť dvere batožinového priestoru! Nosič na bicykle je vybavený 13-kolíkovou zásuvkou. 
Pri montáži budete potrebovať elektromontážnu súpravu 13-kolíkového ťažného zariadenia, prípadne 
7-kolíkovú súpravu s adaptérom na zmenu zo 7-kolíkovej na 13-kolíkovú zásuvku. 
E823055001
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Originálne rohože
• Materiály špecifikované a testované Výrobcom originálneho vybavenia (OEM)
• Navrhnuté tak, aby optimálne pasovali
• Odolný krúžok na bezpečné upevnenie a protišmyková zadná vrstva

Originálne strešné nosiče
• Navrhnuté tak, aby maximalizovali užitočné zaťaženie strechy vozidla
• Špeciálny dizajn znižuje aerodynamický hluk
• Prísne testovanie podľa noriem Výrobcu originálneho vybavenia (OEM)

Originálne kolesá
• Vyvinuté v súlade s požiadavkou Originálneho vybavenia (OE)
• Konštrukčná celistvosť sa overuje komplexným testovaním
• V súlade s technickými parametrami Originálneho vybavenia Hyundai (OE)

Originálne ťažné zariadenia
• Prísne testovanie podľa noriem Výrobcu originálneho vybavenia (OEM)
•  Normy CARLOS BC pre nosič na bicykle a CARLOS TC pre príves/karavan 

zaisťujú úplnú bezpečnosť
• Lakovací proces E-coat pre efektívnu prevenciu pred vznikom korózie

16 17

Originálne príslušenstvo 
z určitého dôvodu.

Originálne príslušenstvo Hyundai vyvinuté s presnosťou pre  
dokonalé prispôsobenie sa, bolo navrhnuté, vyrobené a odskúšané 
podľa rovnakých prísnych noriem, ako nový model i30. Preto nikdy 
nebude ohrozená jeho výnimočná kvalita a odolnosť.

ORIGINALITAORIGINALITA



Držiak pre iPad® slúžiaci pre zábavu 
na zadných sedadlách
Filmy, aplikácie, hudba a ešte 
omnoho viac. Vďaka tomuto držiaku 
namontovanému na zadnej strane 
predného sedadla si pasažieri na 
zadných sedadlách môžu vychutnať 
veľa zábavy so zariadením iPad®. 
Môžete ho nakláňať a otáčať, až kým 
nedosiahnete dokonalý pozorovací 
uhol. Vhodný pre iPad® 1, 2, 3 a 4  
a iPad®Air 1 a 2. Funkcia nabíjania  
a iPad® nie sú súčasťou dodávky. 
99582ADE01 

Vešiak na oblek
Docestujete s nepokrčenými odevmi. 
Jednoducho ho upevnite na predné 
sedadlo a potom si ho zaveste do 
kancelárie alebo hotelovej izby. Ak na 
zadnom sedadle bude sedieť pasažier, 
vešiak je potrebné odmontovať.
99770ADE10

Parkovacie snímače
Neoceniteľné pri manévrovaní v úzkych priestoroch. Vďaka zvukovým 
výstražným signálom, ktoré upozornia vodiča na prekážky v blízkosti. Vzhľad sa 
môže líšiť od snímačov montovaných pri výrobe. 
99602ADE00 (predné)
99603ADE00 (zadné/pre model Kombi sa vyžaduje uhlový adaptér: 
99603ADE99)

Ochrana čelného skla pred 
námrazou/slnečným žiarením
Komfort a viditeľnosť počas celého 
roka. Táto ochrana čelného skla 
zabraňuje akumulácii tepla počas 
slnečných dní a zároveň zabraňuje 
vzniku námrazy na čelnom skle, 
keď teplota klesne pod bod mrazu. 
Špeciálne vyrobená ochrana pre 
model i30, ktoré je po namontovaní 
odolná voči odcudzeniu.
G4723ADE00 

Prepravný háčik
Väčšia stabilita, menej rozliatych 
tekutín. Tento diskrétny, ale účinný 
háčik Vám umožní zaistiť tašky  
s jedlom a nápojmi na svojom mieste, 
čím znižuje riziko nešťastných náhod 
počas jazdy. Montuje sa na spodnú 
časť stredovej konzoly na strane 
pasažiera.
99743ADE00 

Držiak pre iPad® slúžiaci pre zábavu 
na zadných sedadlách

Vešiak na oblekPrepravný háčik Parkovacie snímače, zadnéOchrana čelného skla pred námrazou/slnečným žiarením
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KOMFORTKOMFORT

Pocit domova.

Dôkladné, praktické a dômyselné riešenia robia každú 
cestu ešte pohodlnejšou a komfortnejšou tak pre Vás, 
ako aj pre Vašich pasažierov.



Gumené rohože do každého počasia, s farebným akcentom Textilné podlahové rohože, štandardné

Textilné podlahové rohože, velúrové Textilné podlahové rohože, prémiové

Gumené rohože do každého počasia, 
s farebným akcentom
Nech už je počasie alebo Vaše 
dobrodružstvo akokoľvek extrémne, 
tieto odolné a ľahko sa čistiace 
rohože tvoria ochrannú vrstvu proti 
mokrým, zablateným alebo pieskom 
znečisteným topánkam. Tvarujú sa na 
mieru, sú ozdobené logom modelu i30 
v dvoch rôznych farbách a na mieste 
ich pevne držia upevňovacie body.
G4131ADE00BU (modré, súprava 4 ks)
G4131ADE00GR (sivé, súprava 4 ks)

Textilné podlahové rohože, štandardné
Táto ochranná vrstva z odolného filcu 
chráni podlahu v interiéri vozidla pred 
každodennými nečistotami. Rohože 
sú vyrobené presne na mieru, pričom 
na rohoži na mieste vodiča je logo 
modelu i30 a na mieste ich držia 
upevňovacie body s protišmykovou 
zadnou stranou. 
G4141ADE00 (súprava 4 ks)

Textilné podlahové rohože, velúrové
Velúr vysokej kvality prináša Vášmu 
modelu i30 dobrý vzhľad a pritom  
je táto podlahová krytina odolná voči 
opotrebovaniu. Rohože sú vyrobené 
presne na mieru, pričom na rohožiach 
v prvom rade je logo modelu i30 a na 
mieste ich držia upevňovacie body  
s protišmykovou zadnou stranou.
G4143ADE00 (súprava 4 ks)

Textilné podlahové rohože, prémiové
Dotyk ešte väčšej exkluzivity: Tieto 
podlahové krytiny z perlového velúru 
sú luxusné na pohľad aj na dotyk a sú 
vyrobené presne na mieru, aby tak 
chránili priestor pod nohami modelu 
i30. Tieto hneď na prvý pohľad  
hrubšie rohože ozdobené elegantným 
čierno-strieborným logom Hyundai  
z liateho kovu v prednom rade držia 
na mieste upevňovacie body  
a protišmyková zadná časť. 
G4144ADE00 (súprava 4 ks)

2120

Udržiavanie kvality.

Uchovávanie Vášho úplne nového modelu i30  
v čistote a poriadku taktiež pomôže uchovať jeho 
hodnotu a dobrý vzhľad.

OCHRANAOCHRANA



Rohož do batožinového priestoru
Vyrobené na mieru, určené k ochrane. 
Bez ohľadu na to, aký náklad veziete, 
s touto rohožou bude batožinový 
priestor vyzerať ako nový po dlhý  
čas. Vyrába sa z mimoriadne 
kvalitného velúru a je ozdobená 
logom modelu i30.
G4120ADE00 (5-dverová, pre vozidlá, 
ktoré nie sú vybavené podlahovou 
doskou v batožinovom priestore)
G4120ADE10 (5-dverová, pre vozidlá, 
ktoré sú vybavené  
podlahovou doskou v batožinovom 
priestore) 

Obojstranná rohož do batožinového 
priestoru 
Vychutnajte si odolnú ochranu  
s dvomi preklopiteľnými povrchmi  
- vysokokvalitný velúr na jednej strane 
a pružná povrchová úprava odolná 
voči špine na druhej strane - na 
zaistenie vhodnosti pre celú škálu 
rôznych prepráv, ktoré život so sebou 
prináša. So zatlačiteľnými tlačidlami 
na zaistenie sklápacej ochrany 
nárazníka pre dodatočnú ochranu.
G4120ADE20 (Kombi)

Ochrana nárazníka pre rohož do 
batožinového priestoru, obojstranná
Tento doplnok vyrobený na mieru sa 
upevňuje k rohoži do batožinového 
priestoru (obojstrannej) a chráni váš 
zadný nárazník počas nakladania  
a vykladania, prípadne pri vyskakovaní 
alebo zoskakovaní psov.  Keď sa 
nepoužíva, dá sa jednoducho zložiť 
alebo za pár sekúnd odpojiť.
55120ADE00 (Kombi)

Vaňa do batožinového priestoru
Od záhradného náradia po domácich 
miláčikov – niektoré druhy nákladu 
môžu byť vlhké alebo znečistené. Táto 
odolná, protišmyková a vodotesná 
vaňa so zvýšenými okrajmi bude vždy 
udržiavať batožinový priestor vozidla 
v čistote. Textúrovaný protišmykový 
povrch zabraňuje pohybu nákladu. 
Vyrobená na mieru pre model i30. 
G4122ADE00 (5-dverová, pre vozidlá 
s podlahovou doskou v batožinovom 
priestore)
G4122ADE10 (5-dverová, pre vozidlá 
bez podlahovej dosky v batožinovom 
priestore)
G4122ADE20 (Kombi)

Vaňa do batožinového priestoru (Wagon) Vaňa do batožinového priestoru (5-dverová)

Ochrana nárazníka pre rohož do batožinového priestoru, obojstrannáRohož do batožinového priestoru

Obojstranná rohož do batožinového priestoru
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Ochrana zadného nárazníka

Ochranná fólia zadného nárazníka, 
čierna
Zakryté a bez starostí. Vďaka 
tejto čiernej fólii môžete pokojne 
spávať s vedomím, že horná časť 
zadného nárazníka je chránená pred 
škrabancami a odieraním.
G4272ADE00BL (5-dverová)
G4272ADE20BL (Kombi)

Ochranná fólia zadného nárazníka,  
priehľadná
Efektívna a jednoduchá ochrana 
tam, kde je najviac potrebná. Táto 
diskrétna priehľadná fólia ochráni 
zadný nárazník pred poškodením pri 
nakladaní a vykladaní. 
G4272ADE00TR (5-dverová)
G4272ADE20TR (Kombi)

Súprava zásteriek, predná a zadná
Pri jazde v zlom počasí alebo  
v náročnom teréne vytvárajú tieto 
elegantne tvarované a na mieru 
vyrobené zásterky účinný štít,  
ktorý chráni podvozok, podbehy  
a dvere modelu i30 pred nadmerným 
znečistením, topiacim sa snehom 
alebo striekajúcim blatom.
G4460ADE10 (predné)
G4460ADE20 (zadné, 5-dverová)
G4460ADE30 (zadné, Kombi)

Ochranné fólie pod kľučky dverí
Od náchylného na poškriabanie  
k odolnému voči poškriabaniu.  
Tieto odolné, priehľadné fólie chránia 
lak kľučiek dverí pred všetkými 
škrabancami, ktoré môžu časom 
spôsobiť nechty alebo kľúče. 
99272ADE00 (súprava 4 ks) 

Ochrana zadného nárazníka
Lesklá a chrániaca. Táto štýlová 
ochrana v pôsobivej nehrdzavejúcej 
oceli zabezpečuje efektívnu ochranu 
pre váš zadný nárazník. Harmonicky 
dopĺňa všetky jasné štýlové prvky.
G4274ADE00ST (Kombi)

Ochranná fólia oblasti rukoväte dveríSúprava zásteriek, predná Ochranná fólia zadného nárazníka, priehľadnáSúprava zásteriek, zadná

Ochranná fólia na zadný nárazník, čierna (5-dverová) Ochranná fólia na zadný nárazník, čierna (Kombi)
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Súprava na zimnú starostlivosť 
o vozidlo
Táto súprava obsahuje fľaštičku 
koncentrovaného roztoku 
na umývanie skla v zimnom období, 
ktorá pomôže zabezpečiť hladký 
pohyb stieračov po čelnom skle 
a odstrániť nečistoty a mrznúci 
dážď či sneh z čelného skla. Plus 
odmrazovací sprej na čelné sklo, 
ktorý pomáha odstraňovať námrazu 
z okien a zabraňuje opätovnému 
zamŕzaniu. Škrabka na odstraňovanie 
ľadu zrýchľuje odstraňovanie ľadu, 
zatiaľ čo špongia umožňuje utrieť 
skondenzovanú vodu z okien.
LP973APE109H (súprava obsahuje 
všetky vyššie uvedené výrobky) 
Nasledujúce výrobky sú k dispozícii 
aj jednotlivo:
Sprej na odmrazovanie čelného skla 
(500 ml) LP973APE110H
Koncentrovaná zimná ostrekovacia 
kvapalina (-60 °C, 1 l) LP973APE103H
Zimná ostrekovacia kvapalina, 
pripravená na použitie (-30 °C, 5 l) 
LP973APE104H
Koncentrovaná zimná ostrekovacia 
kvapalina (-60 °C, 500 ml) 
LP973APE102H
Koncentrovaná zimná ostrekovacia 
kvapalina (-60 °C, 250 ml) 
LP973APE101H

Škrabka na ľad s rukavicou
Pohodlne a bez námrazy. 
Pri zoškrabovaní snehu a ľadu 
z čelného skla zostane Vaša ruka 
v teple a suchu.
LP950APE01H (nie je súčasťou 
súpravy)

Súprava na letnú starostlivosť 
o vozidlo
Táto súprava obsahuje fľaštičku 
koncentrovaného prostriedku 
na umývanie čelného skla 
v letnom období. Pomôže vám 
odstrániť mastnotu, hmyz a iné 
nečistoty z čelného skla, aby 
ste mali zabezpečený dokonalý 
výhľad na vozovku. Ak potrebujete 
z čelného skla a svetlometov 
odstrániť nepoddajné zvyšky 
hmyzu, k dispozícii je aj sprej 
na odstraňovanie hmyzu. Prostriedok 
na čistenie ráfikov kolies so 
zložením špeciálne pre zliatinové 
disky dokáže poslúžiť ako kvalitný 
roztok na odstraňovane mastnoty, 
pričom zjednodušuje odstraňovanie 
brzdového prachu a mazu. Prídavná 
špongia pomáha zotierať odolné 
nečistoty zo sklenených povrchov. 
LP974APE102H (súprava obsahuje 
všetky vyššie uvedené výrobky) 
Nasledujúce výrobky sú k dispozícii 
aj jednotlivo:
a. Prostriedok na umývanie čelného 
skla v letnom období – koncentrát 
1:100 (40 ml) LP974APE101H
b. Sprej na čistenie ráfikov (500 ml) 
LP970APE101H
c. Sprej na odstraňovanie hmyzu 
(500 ml) LP970APE102H 

Súprava na zimnú starostlivosť o vozidlo

Škrabka na ľad s rukavicou

Súprava na letnú starostlivosť o vozidlo

BEZPEČNOSŤ A STAROSTLIVOSŤBEZPEČNOSŤ A STAROSTLIVOSŤ

Dávajte si pozor.

Nový model i30 bol navrhnutý tak, aby sa o Vás 
postaral. A aby sa postaral aj sám o seba. Vždy je však 
dobré mať na palube niečo „navyše“.
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Pečiatka dílera

Všetky informácie uvedené v tejto brožúrke sú dočasné a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho 
upozornenia a slúžia len za účelom predbežného oznámenia. Možné odchýlky vo vyobrazení farieb vozidla 
sú spôsobené obmedzeniami technológie tlače. Vyobrazené produkty sa zhodujú s ponukou a s radom 
vybavenia pre európske trhy. Vozidlá vyobrazené v tejto brožúrke môžu byť vybavené dodatočným 
príplatkovým vybavením a v brožúrke nie sú uvedené všetky modelové verzie. Spoločnosť Hyundai Motor 
Europe si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v technických špecifikáciách a v obsahu vybavenia bez 
predchádzajúceho upozornenia. Presné podrobnosti získate od predajcu vozidiel Hyundai.

Hyundai Motor Slovakia
www.hyundai.sk 
Autorské práva © 2017 Hyundai Motor Slovakia. Všetky práva vyhradené

Brožúrka príslušenstva modelu Hyundai i30 PD 045048W




