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Nová generácia

Hyundai i10

Príslušenstvo



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.
99650ADE00

ŠTÝL A KOLESÁ



Nič sa nehodí lepšie, ako originálne príslušenstvo 
značky Hyundai.
Naše príslušenstvo je navrhnuté a skonštruované tak, aby zdokonaľovalo vzhľad a schopnosti vášho vozidla i10, a je vyrobené precízne tak, aby sa k vozidlu 
dokonale hodilo. Vysoko kvalitné materiály a nekompromisná pozornosť voči detailom zaručujú, že naše príslušenstvo vyhovuje prísnym výrobným štandardom, 
ktoré sa požadujú od všetkých výrobkov značky Hyundai. Váš predajca je pripravený pomôcť vám s vaším výberom. Pamätajte si – len originálne príslušenstvo 
značky Hyundai a vaše vozidlo i10 patria k sebe.

Zliatinový disk 14" Songdo. 14" zliatinový disk s piatimi dvojitými 
lúčmi, strieborný, 5,5J x 14, vhodný pre pneumatiky 165 / 60 R14. 
B9400ADE00 (pre vozidlá s TPMS)

Poistné kolesové matice a kľúč. Ochráňte svoju štýlovú investíciu 
touto súpravou 4 poistných kolesových matíc. 99490ADE00 

Prahové lišty, predné a zadné. Prémiové hliníkové ochranné 
prahové lišty s logom i10. Účinná ochrana voči odreninám 
a škrabancom. Súprava 4 ks. E84500X000

ŠTÝL A KOLESÁ



PrEPrAvA

Za hranice mesta
Schopnosti kompaktného vozidla i10 siahajú ďaleko za hranice mesta. 
S týmto originálnym príslušenstvom sa aj vďaka svojmu aktívnemu životnému 
štýlu dostanete oveľa ďalej.



Magnetický nosič na lyže a snowboardy. Magnetický nosič je určený pre 2 páry lyží alebo 1 snowboard a 1 pár lyží. Po uzamknutí sú 
lyže / snowboard spolu magnetickým nosičom chránené proti krádeži. Magnetické uchytenie zaručuje bezpečnú prepravu aj v extrémnych 
situáciách. Špeciálna ochranná gumová zmes vytvára bariéru proti prenikaniu vody. 55701SBA00

Zadný nosič na bicykle. Inteligentné integrované riešenie na prevoz 2 bežných bicyklov alebo 1 bežného bicykla a 1 elektrického bicykla v zadnej časti vozidla. Toto riešenie sa skladá z dvoch častí: základný rám 
a nosič na bicykle typu euroclick G2. Jednoduchá a rýchla montáž vďaka systému 

”
click-in“. Inteligentné naklonenie pedála a mimoriadne široký uhol naklonenia zabezpečujú pohodlný prístup do batožinového 

priestoru s namontovanými bicyklami. Rozšíriteľné držiaky na kolesá a svetlá pre flexibilné používanie alebo ukladanie. Maximálny kombinovaný hmotnostný limit pre zariadenie je 46 kg. 1. B9282ADE01 (základný 
rám) / 2. B9621ADE00CP (13-pólová súprava kabeláže) / 3. 55220SBA00 (Nosič na bicykle euroclick G2) 

PrEPrAvA



 

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 vnútri vozidla. 99170ADE00



POhOdLiE

Stvorené pohodlie
Model i10 môžete nakonfigurovať tak, aby zjednodušil život vám aj všetkým spolucestujúcim.

Deflektory okien, predné. Obmedzuje turbulencie počas jazdy s mierne pootvoreným predným oknom. Aerodynamicky tvarovaný deflektor presmeruje prúdenie vzduchu, dažďové kvapky a znižuje rušivý hluk 
vetra. Súprava 2 ks. B9221ADE00 

Parkovacie snímače, predné a zadné. Jednoduchšie 
parkovanie v stiesnených priestoroch. Výstražný tón sa mení 
v závislosti od blízkosti prekážok. 4 zadné snímače a 4 predné 
snímače môžu mať náter vo farbe vášho vozidla. 99602ADE00 
(predné) / 99603ADE00 (zadné)



POhOdLiE

Prikrývka na sklá. Chráni interiér pred extrémnym prehrievaním v prípade silného slnečného svetla a zabraňuje tvorbe námrazy na čelnom 
skle a predných bočných oknách v studenom počasí. Keď je pripevnená, je odolná voči krádeži. Vyrobená na mieru pre vaše vozidlo i10. 
B9723ADE00

Vešiak na oblek. Najelegantnejší a praktický spôsob ako udržiavať šatstvo počas cesty čisté a nepokrčené. Jednoducho a bezpečne 
sa pripevňuje na predné sedadlo. Spĺňa súčasné požiadavky bezpečnosti cestujúcich. Vešiak je rýchlo odnímateľný na použitie hocikde 
inde (kancelária, hotelová izba atď.). Ak na zadnom sedadle bude sedieť pasažier, vešiak je potrebné odmontovať. 99770ADE00

Originálny držiak Hyundai 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 všetky zariadenia 
iPad dostupné v čase publikácie, s výnimkou zariadenia iPad mini. 
99582ADE00

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. 
99743ADE00



OchrAnA

Zakonzervovať a ochrániť
Udržiavanie vozidla i10 v stave novoty nemôže byť jednoduchšie – použite toto osobitne navrhnuté 
originálne príslušenstvo.

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. Samolepiaca. B9272ADE00BL

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. Samolepiaca. B9272ADE00TR

Vaňa batožinového priestoru. Túto odolnú ochrannú vaňu batožinového priestoru je možné namontovať a demontovať v priebehu 
pár sekúnd. Vyvýšené okraje chránia koberec a bočnú lištu pred nečistotou a vlhkosťou. Odolný vysoko kvalitný materiál sa ľahko čistí. 
Je ozdobený logom i10. Vode a prachu odolná vaňa je vyrobená na mieru pre vozidlo i10. B9122ADE00



OchrAnA

Súprava zásteriek. Tieto súpravy 2 čiernych zásteriek, ktorých štýl sa zhoduje s dizajnom modelu i10, budú pomáhať chrániť 
najcitlivejšie časti vášho vozidla pred poškodením spôsobeným kameňmi, čľapkanicou, znečistením, úlomkami a cestnou soľou. 
B9F46AC000 (predné) / B9F46AC100 (zadné)

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

Textilné podlahové rohože, štandardné. Tieto rohože zodpovedajú 
kvalite a dizajnu interiéru vozidla, sú vyrobené z odolnej prešívanej 
plsti a držia bezpečne na mieste. Rohož vodiča obsahuje logo i10 
a spevnenú časť pod pätami vodiča, ktorá je určená pre topánky. 
Súprava 4 ks. B9141ADE00

Textilné podlahové rohože, velúrové. Luxusné velúrové rohože 
dopĺňajú interiér. Na mieste sú uchytené pomocou štandardného 
upevňovacieho bodu a protišmykovej spodnej časti. Rohož vodiča 
obsahuje logo vozidla. Súprava 4 ks. B9143ADE00

Textilné koberce, velúrové s farebnými okrajmi. Vysokokvalitná ochrana podlahy 
s charakteristickým modrým alebo oranžovým okrajom, ktorý dopĺňa čalúnenie sedadiel vozidla i10. 
Modré: B9143ADE00BLB Súprava 4 kusov. Oranžové: B9143ADE00RGB Súprava 4 kusov.

Naše interiérové príslušenstvo je navrhnuté tak, aby chránilo interiér 
vášho vozidla i10. Ponúkame celú paletu vysoko kvalitných rohoží na mieru, 
ktoré využívajú existujúce upevňovacie body. V prípade extrémnych 
poveternostných podmienok sa odporúča používať originálne gumené 
rohože Hyundai.

Rohože do každého počasia, gumené. 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. B9131ADE00



všetky informácie, obrázky a špecifikácie sú platné v čase tlače a môžu sa zmeniť 
bez predchádzajúceho upozornenia. Modely a špecifikácie zobrazené v katalógu sa 
môžu líšiť od modelov dostupných vo vašej krajine. Pri tlači môže dôjsť ku miernej zmene 
farieb karosérie vozidla od skutočnosti v dôsledku limitov tlačiarenskej technológie. 
najnovšie informácie vám poskytne autorizovaný predajca hyundai.

Originálne príslušenstvo vyvinuté spoločnosťou MOBIS

pečiatka predajcu:
Ľudia majú v oblasti individuálnej mobility vyššie očakávania, nie iba pohodlný spôsob dopravy. 
Tradičné chápanie automobilu je už svojím spôsobom prežité. Automobil reprezentuje individuálny životný 
štýl majiteľa a  stáva sa neoddeliteľnou súčasťou jeho života. Dnes sa v automobilovom priemysle odohrávajú 
dramatické zmeny. Spoločnosť Hyundai Motor Company sa zásluhou rýchleho rastu zaradila medzi niekoľko 
najväčších automobilových výrobcov na svete disponujúcich najmodernejšími výrobnými kapacitami a vynikajúcou 
kvalitou produktov. Dosiahli sme bod, keď dochádza k ďalšiemu kvalitatívnemu pokroku v realizácii ambicióznych 
nápadov a progresívnych riešení zameraných na našich zákazníkov. Predstavuje to pre nás príležitosť na výrazný 
posun vpred a náš nový slogan vyjadruje vôľu uskutočniť tento veľký krok. Pod novým sloganom, podporeným 
novým myslením, naša spoločnosť prijíma výzvu poskytnúť nové možnosti ľudstvu a celej našej planéte.

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.

Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17 / A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
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www.facebook.com/HyundaiSlovensko
www.youtube.com/HyundaiSlovensko




