
Nová generácia

Hyundai i20

Príslušenstvo



Zliatinový disk 15" Busan. 15" zliatinový disk s piatimi dvojitými 
lúčmi, strieborný, 6,0 J x 15, vhodný pre pneumatiky 185 / 65 R15. 
C8400ADE00 (kompatibilné s TPMS)

Zliatinový disk 15" Halla. 15" zliatinový disk s desiatimi lúčmi, 
strieborný, 6,0 J x 15, vhodný pre pneumatiky 185 / 65 R15. 
C8400ADE01 (kompatibilné s TPMS)

Bočné ochranné lišty dverí. Zvýrazňujú športový vzhľad spodných panelov dverí. Odolné lišty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 
s vysokým leskom. C8271ADE00ST

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru. Vďaka tejto mimoriadne lesklej lište z nehrdzavejúcej ocele získajú dvere batožinového 
priestoru štýl. Lišta zároveň dopĺňa ostatné dizajnové prvky. C8491ADE00ST

TPMS - Systém monitorovania tlaku v pneumatikách. Optimalizujte 
držanie na ceste, spotrebu paliva a emisie prepojením vášho 
štandardného systému TPMS vozidla s doplnkovými kolesami. 
52933C1100

Poistné kolesové matice a kľúč. Ochráňte svoju štýlovú investíciu 
touto súpravou 4 poistných kolesových matíc. 99490ADE10

DIZAJN / KOLESÁ



Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá. Kryty na spätné zrkadlá z nehrdzavejúcej ocele s vysokým leskom vytvoria prémiový pútavý vzhľad 
vášho modelu i20 a dajú sa harmonicky skombinovať s inými dodatočnými prvkami. Pre vozidlá s integrovanými smerovkami. Súprava 2 ks. 
C8431ADE00ST

Modré LED osvetlenie priestoru pre nohy. Skryté podlahové 
osvetlenie pre predný priestor pre nohy. Poskytuje osvetlenie pri 
nastupovaní, ktoré sa automaticky zapína a vypína spolu s otváraním 
a zatváraním predných dverí. Po naštartovaní motora sa osvetlenie 
stlmí. 99650ADE00

Ochranné prahové lišty. Tieto vysokokvalitné hliníkové ochranné 
lišty, ktoré vytvoria prémiový dojem pri každom otvorení dverí, 
sa obzvlášť hodia na svoje miesto a sú vyzdobené logom modelu i20. 
Súprava 2 ks. C8450ADE00AL

DIZAJN / KOLESÁ

Dodatočný prejav štýlu.
Doplňte pôsobivý štýl novej generácie modelu i20 pomocou vysokokvalitného príslušenstva a zliatinových 
diskov, ktoré pridávajú k celkovému dojmu z prémiového dizajnu.



Nosič na lyže alebo snowboardy Deluxe. Zmestí sa sem až 6 párov 
lyží alebo 4 snowboardy. Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom 
uzamykania. V prípade zahnutých strešných nosičov umiestnite 
medzi strešné nosiče a držiak rozperu. Súprava 2 ks. 55700SBA20

Nosič na bicykle FreeRide. Pomocou jeho držiaku rámu s rýchlym 
zaistením, inteligentným držiakom kolies a nastaviteľným 
popruhom rýchleho uvoľnenia už nakladanie a vykladanie nemôže 
byť jednoduchšie ani rýchlejšie. Maximálne zaťaženie je 17 kg. 
Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom uzamykania. 55701SBA21 
(zahŕňa T skrutkový adaptér)

Nosič na bicykle ProRide. Po umiestnení bicykla do držiaka rámu 
môžete všetky nastavenia a zaistenia vykonať vo výške strechy, 
a to pomocou jednoručnej otočnej kľuky. Maximálne zaťaženie 
je 20kg. Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom uzamykania. 
55701SBA10

Sieť do batožinového priestoru. Táto odolná a elastická sieť 
predstavuje ideálny spôsob, ako udržať rôznorodo tvarované 
alebo krehké predmety na svojom mieste v batožinovom priestore. 
85720C8200TRY

Odkladacia sieťka na sedadlo spolujazdca. Každý vodič má rád 
počas šoférovania poruke niektoré malé predmety. Toto praktické 
sieťové vrecko je možné prichytiť elastickými popruhmi na predné 
sedadlo spolujazdca. Obsah zostane bezpečne na svojom mieste 
a nepohybuje sa voľne vo vozidle. 99170ADE00

PREPRAVA

Priečny strešný nosič, hliníkový. Tento robustný, ale ľahký strešný 
nosič je vyrobený špeciálne pre model i20. Poskytuje bezpečnú 
platformu pre celý rad ďalších nosičov. Má jednoduchú montáž 
a demontáž. Maximálne zaťaženie je 75 kg. C8210ADE00AL

Strešný nosič, oceľový. Tento oceľový strešný nosič, ktorý 
je vyrobený na mieru modelu i20, prináša silnú a bezpečnú platformu 
pre celý rad ďalších nosičov. Jednoduchá montáž a demontáž. 
Maximálne zaťaženie je 75 kg. C8210ADE00ST

Nosič na lyže alebo snowboardy Xtender. Tento nosič, do ktorého 
sa zmestí až 6 párov lyží alebo 4 snowboardy, môžete rozšíriť 
do strán a zjednodušiť tak nakladanie a vykladanie. Takže sa už 
nebudete musieť naťahovať ponad. Dodatočné zabezpečenie 
prostredníctvom uzamykania. V prípade zahnutých strešných nosičov 
umiestnite medzi strešné nosiče a držiak rozperu. 55700SBA10



Rozšírenie univerzálnosti.
Univerzálnosť novej generácie modelu i20 môžete rozšíriť tak, že si vyberiete z nášho radu praktických 
a účelovo zabudovaných príslušenstiev.

Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia. Umožňuje prichytiť 
2 bicykle a je vhodný aj pre e-bicykle s maximálnym užitočným 
nákladom do 60 kg. Pohodlný vyklápací mechanizmus poskytuje 
voľný prístup do batožinového priestoru bez potreby odloženia 
bicyklov. Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom uzamykania. 
E823055001

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 - odporúčané pre použitie v Európe. Systém je chránený 
vodeodolným púzdrom pre 13-pólový konektor a zvláda všetky 
funkcie moderných karavanov.
Elektroinštalačná súprava je pripravená na rozšírenie +15 / +30 
(musíte si zakúpiť rozširovaciu súpravu 55621ADE01):
+15: Sieťovo napájané len pri zapnutom zapaľovaní a spustenom 
elektrickom generátore (používa sa na chladničke do karavanov)
+30: Trvalé sieťové napájanie pre nízkonapäťové využívanie - 
dodatočné svetlo a vodné čerpadlo (používané v karavanoch 
alebo v prívesoch pre prepravu koní)
7-pólová: C8620ADE00CP
13-pólová: C8621ADE00CP
Rozširovacia súprava +15 / +30: 55621ADE01

Dôležité informácie ohľadne ťažného zariadenia
Maximálne povolené zaťaženie ťažného zariadenia závisí 
od špecifikácií vášho vozidla. Ohľadom ďalších informácií sa poraďte 
s predajcom. Originálne ťažné zariadenie pre model Hyundai 
i20 je odolné voči korózii, má certifikáciu prostredníctvom testu 
rozstrekovania soli ISO 9227NSS a je v súlade s požiadavkami 
normy pre zaťaženie vozidla OE (CARLOS), pripojenia prívesu (TC) 
a bicyklových nosičov (BC).

Ťažné zariadenie, vertikálne odnímateľné. Veľmi kvalitné oceľové ťažné zariadenie s 3-guličkovým zaisťovacím systémom na jednoduchú 
a bezpečnú samostatnú montáž na podvozok. Keď sa nepoužíva, je z dohľadu. Maximálny užitočný náklad pre použitie bicyklového nosiča 
je 75 kg vrátane hmotnosti bicyklového nosiča. Certifikované v súlade s UNECE 55R. C8281ADE00

PREPRAVA



Súprava pre fajčiarov. Tento vyberateľný zásobník, ktorý sa 
pohodlne hodí do priestoru držiaka na pohár, zaistí, aby cigarety 
a popol neznečisťovali kabínu. Ľahko vyberateľný za účelom 
vysýpania a čistenia. Súprava obsahuje pohárik na popol 
a zapaľovač. 951102D000 + 84550B40004X

Parkovacie snímače, zadné. Jednoduchšie parkovanie v stiesnených 
priestoroch. Výstražný tón sa mení v závislosti od blízkosti prekážok. 
4 zadné snímače môžu mať náter vo farbe vášho vozidla. Optika sa 
môže líšiť od snímačov inštalovaných z výroby. 99603ADE01

KOMFORT

Vešiak na oblek. Najelegantnejší a praktický spôsob ako udržiavať šatstvo počas cesty čisté a nepokrčené. Jednoducho a bezpečne 
sa upevní k prednému sedadlu a dá sa rýchlo odpojiť za účelom jeho použitia inde (kancelária, hotelová izba atď.). 99770ADE00

Držiak pre iPad® slúžiaci pre zábavu na zadných sedadlách. 
Držiak sa bezpečne prichytí na zadnú stranu predného sedadla 
a umožňuje otočiť alebo nakloniť zariadenie iPad® tak, aby 
sa zabezpečil optimálny zážitok z pozerania. Zariadenie iPad® 
nie je súčasťou dodávky. Vhodný pre iPad® 1, 2, 3, 4 a iPad® Air 1, 2. 
99582ADE01

Dokovacia stanica pre inteligentný telefón. Dokovacia stanica 
inteligentného telefónu zaistí, že zostane nabitý a 

”
vždy zapnutý“. 

Svoj telefón môžete použiť na satelitnú navigáciu, na prístup k vášmu 
zoznamu prehrávaných skladieb alebo na počúvanie obľúbených 
rozhlasových staníc tak, že ho prepojíte cez Bloetooth priamo 
k zvukovému systému vozidla i20. (iPhone je ochranná známka 
spoločnosti Apple Inc. / Google Maps je ochranná známka spoločnosti 
Google Inc.). C8F77AC000



Lakťová opierka s úložnou schránkou. Štýlová a pohodlná opierka na ruku zabezpečuje komfortnú polohu počas jazdy a predstavuje 
inteligentné skladovacie riešenie s integrovaným priečinkom. Upevňuje sa na sedadlo šoféra. Dá sa nastaviť tak, ako vám to bude pohodlné. 
C8161ADE00

KOMFORT

Ešte viac si spríjemnite každú cestu.
Všetci pasažieri ocenia priestrannú kabínu novej generácie vozidla i20 a tu uvádzame výber príslušenstva,  
ktoré pridá ešte viac komfortu a pohodlia pre každú cestu.

Háčik na tašku s jedlom. Je pripevnený na stredovej konzole 
na strane spolujazdca, v dolnej časti. Háčik zabezpečuje vrecká 
s jedlom alebo nápojmi, a minimalizuje tak riziko rozliatia počas jazdy. 
(Referenčný obrázok). 99743ADE00



Gumené rohože. Súprava 4 samostatných podlahových rohoží, 
vyrobených na mieru do priestoru pre nohy. Tieto mimoriadne 
odolné rohože zachytávajú vodu, blato, piesok a cestnú soľ. 
Majú špeciálny povrch, vďaka ktorému je ich údržba veľmi 
jednoduchá. C8131ADE05

Textilné koberce, velúrové s farebným prešitím. Vysokokvalitná ochrana podlahy s farebným prešívaním. Predné koberce tiež obsahujú logo 
modelu i20. Farebné prešívania a logá, ktoré sú dostupné v modrošedej, šedej, béžovej a hnedej farbe, sa zhodujú s farbami interiérových líšt 
modelu i20. C8143ADE00BG (modrošedé), C8143ADE00GR (šedé), C8143ADE00BE (béžové), C8143ADE00BR (hnedé)

Textilné koberce, štandardné. Tieto podlahové koberce vyrobené 
na mieru sú navrhnuté tak, aby sa dokonale hodili pre vaše vozidlo 
a boli bezpečne upevnené na svojom mieste. Koberec na strane 
šoféra je zosilený pomocou podložky pre opätky na zaistenie 
dodatočnej ochrany a obsahuje logo modelu i20. C8141ADE00

Textilné koberce, velúrové. Vysokokvalitné velúrové koberce 
zabezpečujú ochranu podlahy a štýl, ktorý zaistí čistý a nový vzhľad 
interiéru. Sú vyrobené na mieru, aby perfektne zapadli do priestoru 
pre nohy a držia na mieste vďaka štandardnému upevňovaciemu 
bodu a protišmykovému spodku. Koberce pre predné sedadlá 
obsahujú logo modelu i20. C8143ADE00

OCHRANA



Udržiavajte vozidlo čisté.
Ponúkame komplexný rad vysokokvalitných na mieru vyrobených podlahových rohoží, ktoré budú 
chrániť a uchovávať stav kobercov v novom modeli i20. Vyberte si z textilných, luxusných velúrových 
alebo odolnej verzie do každého počasia.

Textilné koberce, velúrové s hnedými okrajmi. Luxusné velúrové koberce s jedinečným hnedým prešívaním a s logom i20. C8143ADE00BR

OCHRANA



Bočné ochranné lišty dverí. Lišty navrhnuté ako doplnenie športovej elegancie modelu i20 pomáhajú pri ochrane pred poškodeniami 
z nepozornosti, a to najmä na parkoviskách. C8271ADE00BL (dostupné od marca 2015)

Súprava zásteriek, predná a zadná. Sú určené na ochranu podvozku vozidla, prahov a dverí pred nadmerným usadzovaním špiny, 
nečistôt a striekajúcim blatom. Vyrobené ma mieru pre model i20. Predné: C8F46AK000 (súprava 2), Zadné: C8F46AK100 (súprava 2), 
Predné a zadné: C8F46AK200 (súprava 4)

Ochranné fólie pod kľučky dverí. Chránia náter pred 
škrabancami od nechtov a kľúčov a udržiavajú ho tak stále 
ako nový. Vyrobené z odolného a priehľadného filmu. Súprava 4 ks. 
99272ADE00

Ochranná fólia zadného nárazníka, priehľadná. Odolná priehľadná 
ochranná fólia určená na ochranu horného povrchu zadného 
nárazníka vášho vozidla. Zabraňuje poškodeniu náteru počas 
nakladania a vykladania. C8272ADE00TR

OCHRANA

Ochranná fólia zadného nárazníka, čierna. Čierna ochranná fólia 
vyrobená na mieru, určená na ochranu horného povrchu zadného 
nárazníka vášho vozidla. Zabraňuje poškodeniu náteru počas 
nakladania a vykladania. C8272ADE00BL



Vaňa batožinového priestoru. Táto ľahká, vodeodolná a trvácna vaňa batožinového priestoru s nadvihnutými hranami chráni oblasť kufra pred špinou, rozliatiami a zašpinením. Textúrovaný protišmykový gumený 
povrch zaistí lepšie držanie nákladov. Na mieru vyhotovená pre vaše vozidlo s označením loga modelu i20. C8122ADE10 (so spodným priečinkom pre batožinu), C8122ADE00 (bez spodného priečinku pre batožinu)

OCHRANA

Lepší vzhľad počas dlhšej doby.
Každodenné opotrebovanie môže zanechať stopy na každom vozidle. Tieto príslušenstvá sa vyvinuli tak, 
aby zvrátili efekty každodenného používania a zaistili nový vzhľad vášho modelu i20, a to bez ohľadu 
na častosť jeho používania.



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.
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