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Popis príslušenstva
 cena bez 

DPH  cena s DPH ČÍSLO ND

typ 
karosérie kategória

ALU DISK S PRÍSLUŠENSTVOM 6,5J X 16 98,25 €     117,90 €         1KF40AC100 kolesá

ALU DISK S PRÍSLUŠENSTVOM 6,5J X 16 99,64 €     119,57 €         1KF40AC150 kolesá

ALU DISK S PRÍSLUŠENSTVOM 6,5J X 17 111,53 €    133,84 €         1KF40AC200 kolesá

ALU DISK S PRÍSLUŠENSTVOM 6,5J X 17 111,62 €    133,94 €         1KF40AC250 kolesá

bočné ozdobné lišty dverí, vzhľad brúsený hliník 151,35 €    181,62 €         1P271ADE00 dizajn

bočné ozdobné lišty dverí, vzhľad karbónu 180,84 €    217,01 €         1P271ADE00CB dizajn

LED osvetlenie priestoru pre nohy (modré) 71,12 €     85,34 €           99650ADE00 dizajn

ochranné prahové lišty 39,12 €     46,94 €           1K450ADE00 dizajn

ozdobné polepy karosérie "Kruhy" (čierne, bočné) 69,81 €     83,77 €           1K200ADE30BL dizajn

ozdobné polepy karosérie "Kruhy" (čierne, predné + zadné) 77,72 €     93,26 €           1K200ADE10BL dizajn

ozdobné polepy karosérie "Kruhy" (oranžové, bočné) 69,81 €     83,77 €           1K200ADE30OR dizajn

ozdobné polepy karosérie "Kruhy" (oranžové, predné + zadné) 77,72 €     93,26 €           1K200ADE10OR dizajn

ozdobné polepy karosérie "Pásy" (biele) 90,87 €     109,04 €         1K200ADE01 dizajn

ozdobné polepy karosérie "Pásy" (čierne, matné) 90,87 €     109,04 €         1K200ADE00 dizajn

štýlový kit pre karosériu, karbónový vzhľad 309,83 €    371,80 €         1K300ADE00 dizajn

elektroinštalácia ťažného zariadenia s 13-pólovou zásuvkou,PDC&C2 119,85 €    143,82 €         1K621ADE01CP preprava

elektroinštalácia ťažného zariadenia so 7-pólovou zásuvkou,bez C2 87,07 €     104,48 €         1K620ADE01PD preprava

elektroinštalácia ťažného zariadenia so 7-pólovou zásuvkou,bez PDC&C2 64,66 €     77,59 €           1K620ADE01 preprava

elektroinštalácia ťažného zariadenia so 7-pólovou zásuvkou,bez PDC&C2 102,57 €    123,08 €         1K620ADE01CP preprava

elektroinštalácia ťažného zariadenia,rozšírenie,15-pólová zásuvka 48,40 €     58,08 €           55621ADE00 preprava

nosič bicykla FreeRide 532 54,99 €     65,99 €           55701SBA20 preprava

nosič bicykla FreeRide 532 (pribalený "T" adaptér) 74,60 €     89,52 €           55701SBA21 preprava

nosič bicykla ProRide 117,68 €    141,22 €         55701SBA10 preprava

nosič bicyklov montovaný na ťažné zariadenie 411,08 €    493,30 €         E823055001 preprava

nosič byciklov na ťažné zariadenie Euroclick G2 514,90 €    617,88 €         55220SBA00 preprava

nosič lyží  a snoubordov Xtender 739 173,30 €    207,96 €         55700SBA10 preprava

nosič lyží a snoubordov Deluxe 727 120,80 €    144,96 €         55700SBA20 preprava

odkladacia sieťka na sedadlo spolujazdca 40,60 €     48,72 €           99170ADE00 preprava

priečny strešný nosič, hliníkový 138,10 €    165,72 €         1K210ADE00AL preprava

priečny strešný nosič, oceľový 109,90 €    131,88 €         1K210ADE00ME preprava

ťažné zariadenie, horizontálne rýchlo odnímateľné 338,28 €    405,94 €         1K281ADE01 preprava

ťažné zariadenie, pevné 207,70 €    249,24 €         1K280ADE00 preprava

ťažné zariadenie, pevné 192,56 €    231,07 €         1K280ADE01 preprava

ťažné zariadenie, vertikálne rýchlo odnímateľné 377,29 €    452,75 €         1K281ADE00 preprava

gumové rohože 34,40 €     41,28 €           1K131ADE00 ochrana

obojstranná protišmyková rohož batožinového priestoru 42,09 €     50,51 €           1K120ADE00 ochrana

ochrana nakladacej hrany zadného nárazníka čierna 17,16 €     20,59 €           1K272ADE01 ochrana

ochrana nakladacej hrany zadného nárazníka priehľadná 17,16 €     20,59 €           1K272ADE00 ochrana

ochranné fólie pre výklenok kľučky dverí 18,98 €     22,78 €           99272ADE00 ochrana

sieťka batožinového priestoru 31,42 €     37,70 €           857791P000 ochrana

súprava zásteriek, predná 15,44 €     18,53 €           1K460ADE10 ochrana

súprava zásteriek, zadná 17,42 €     20,90 €           1K460ADE20 ochrana

textilné koberce, štandard 28,00 €     33,60 €           1K141ADE00 ochrana

vaňa batožinového priestoru 33,50 €     40,20 €           1K122ADE00 ochrana

velúrové koberce 41,50 €     49,80 €           1K142ADE00 ochrana

deflektory, predné 50,75 €     60,90 €           1K221ADE00 komfort

držiak na iPad® 125,29 €    150,35 €         99582ADE00 komfort

háčik na tašku 13,65 €     16,38 €           99743ADE00 komfort

odnímateľný vešiak na sako 47,70 €     57,24 €           99770ADE00 komfort

ochrana čelného skla pred slnečným žiarením a námrazou 35,11 €     42,13 €           1K723ADE00 komfort

parkovací asistent predný 164,49 €    197,39 €         E980099100 komfort

parkovacie snímače zadné 156,06 €    187,27 €         E980099000 komfort

CENNÍK ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA  

Hyundai ix20, typ JC 

Vyhradzujeme si právo zmeny ceny, vyhotovenia a parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Ceny nezahrňujú montáž, lakovanie a dodatočný materiál, sú stanovené ako odporúčané.

Ťažné zariadenia:typový list-H08ND06SK eshop.Disky vyberajte podľa OEV. 1


