
Príslušenstvo

Úplne nový model i20 
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Urobte z modelu i20 
vašu súčasť.
Originálne príslušenstvo 
Hyundai.

Individualita je otázkou štýlu. Prispôsobte si svoje vozidlo 
pomocou tých najkvalitnejších doplnkov, ktoré vašu jazdu 
doplnia a spríjemnia tak, aby bolo nezameniteľne vaše. Naše 
originálne príslušenstvo je navrhované, vyrábané a testované 
podľa rovnako vysokých štandardov ako úplne nový model i20 
– od štýlových súprav na úpravu karosérie v pútavých farbách, 
cez štýlové emblémy až po špičkové kolesá. Vylepšite si interiér 
svojho vozidla doplnkami, ktoré chránia a zvyšujú vaše pohodlie.
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2a.1b.1a. 2b. 3. 4.

Kolesá sú pre vozidlo tým, 
čím topánky pre dámu.

Pri vozidle nie je všetko len o šoférovaní. Originálne kolesá 
modelu i20 sú pastvou pre oči, najmä keď zastavíte. Vyberte 
si z ponuky elegantných farieb a dizajnov: to, čo majú všetky 
spoločné, je originálna kvalita značky Hyundai – a zmysel 
pre štýl.
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6.5a. 5b.

7.

1. Zliatinový disk 15", Sejong

15" zliatinový disk s desiatimi lúčmi, 6,0 J x 15, vhodný pre pneumatiky 
185/65 R15.
Dodávajú sa s krytkami a dajú sa použiť originálne matice.
1a. Q0400ADE05 (strieborný)
1b. Q0400ADE05GR (grafitový)

2. Zliatinový disk 16", Sinan

16" zliatinový disk s desiatimi lúčmi, 6,0 J x 16, vhodný pre pneumatiky 
195/55 R16.
Dodávajú sa s krytkami a dajú sa použiť originálne matice.
2a. Q0400ADE06BC (dvojfarebný/strojová povrchová úprava)
2b. Q0400ADE06GR (grafitový)

3. Zliatinový disk 16"

16" zliatinový disk s desiatimi lúčmi, dvojfarebný, 6,5 J x 16, vhodný pre 
pneumatiky 195/55 R16.
Dodávajú sa s krytkami a dajú sa použiť originálne matice.
HA52910Q0200

4. Zliatinový disk 17"

17" dvojfarebný zliatinový disk, 7,0 J x 17, vhodný pre pneumatiky 215/45 R17.
Dodávajú sa s krytkami a dajú sa použiť originálne matice.
HA52910Q0300

5. Zliatinový disk 17", Seoul

17" zliatinový disk s piatimi lúčmi, 7,0 J x 17, vhodný pre pneumatiky 215/45 
R17.
Dodávajú sa s krytkami a dajú sa použiť originálne matice.
5a. Q0400ADE07BC (dvojfarebný/strojová povrchová úprava)
5b. Q0400ADE07GR (grafitový)

6. Puklica na 15" oceľový disk

Vysokokvalitný plastový kryt disku určený pre originálne 15" oceľové disky. 
6,0 J x 15, vhodné pre pneumatiky 185/65 R15. Ideálny pre použitie pri 
zimných pneumatikách.
52910C8001 (oceľový disk)
52970Q0000 (kryt disku)

7. Poistné kolesové matice a kľúč

Tieto poistné kolesové matice poskytujú spoľahlivú ochranu proti 
odcudzeniu. V pokoji a bez akýchkoľvek obáv sa môžete spoľahnúť na to, že 
vaše zliatinové disky zostanú na svojom mieste. 
99490ADE50 (súprava 4 ks)
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Dodajte svojmu životu farebný nádych.
Všetko je o vašom štýle.
Sortiment štýlových doplnkov na vylepšenie vzhľadu vášho modelu i20 zvnútra aj zvonka: špeciálne exteriérové a interiérové štýlové doplnky vrátane 
intarzií volantu, ozdobných líšt kľučiek dverí, krytov vonkajších spätných zrkadiel a ďalších doplnkov dodajú vášmu modelu i20 skutočne individualistický 
nádych. Máte na výber medzi tromi výraznými farbami: červená Tomato, tyrkysová Aqua a čierna Phantom.
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6.

4.

7.

3.

1. | 2. 5.

1. Intarzia volantu* | 2. Ozdobné lišty kľučiek dverí*

Temperamentný nádych: tóny interiéru ladia so štýlovými doplnkami 
karosérie vo farbe červená Tomato.
1. Q0014ADE00TRD | 2. Q0012ADE00TRD

3. Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá

S týmito krytmi spätných zrkadiel pridáte exteriéru vášho modelu i20 
výrazný dizajnový detail a farebný akcent. Iba pre vozidlá so smerovými 
svetlami vo vonkajších spätných zrkadlách.
Q0431ADE00TRD

4. Kryty predných svetlometov

Prispôsobte si dynamické nové denné LED svetlomety krytmi predných 
svetlometov, ktoré poskytnú vášmu modelu i20 mimoriadny športový 
nádych.
Q0390ADE00TRD

5. Bočné prahy

Skombinujte eleganciu so športovým vzhľadom. Bočné prahy v červenej 
farbe Tomato dodávajú modelu i20 exkluzívny upravený vzhľad.
Q0420ADE00TRD

6. Ozdobná lišta na zadný nárazník

Táto ozdobná lišta dodáva jemný a rafinovaný vodorovný detail po celom 
hornom povrchu zadného nárazníka modelu i20.
Q0274ADE00TRD

7. Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru

Špičková elegancia v každom detaile. Tieto čiary v červenej farbe Tomato 
dodávajú dverám batožinového priestoru štýlový detail.
Q0491ADE00TRD

8. Štýlová súprava na úpravu karosérie

Vystúpte z davu s týmto štýlovým sortimentom doplnkov pre model i20, 
za ktorými sa ľudia budú otáčať. Štýlová súprava obsahuje čísla 5, 6 a 7.
Q0300ADE00TRD 

*K dispozícii od apríla 2021.

Červená 

Tomato
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5.

6.

7.

3.

4.

1. | 2.

Tyrkysová 

Aqua

1. Intarzia volantu* | 2. Ozdobné lišty kľučiek dverí*

Prineste svieži vánok: intarzia volantu a ozdobné lišty kľučiek dverí 
v tyrkysovej farbe Aqua.
1. Q0014ADE00TRS | 2. Q0012ADE00TRS

3. Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá

S týmito krytmi spätných zrkadiel pridáte exteriéru vášho modelu 
i20 výrazný dizajnový detail a farebný akcent. Iba pre vozidlá so 
smerovými svetlami vo vonkajších spätných zrkadlách.
Q0431ADE00TRS

4. Kryty predných svetlometov

Prispôsobte si dynamické nové denné LED svetlomety krytmi 
predných svetlometov, ktoré poskytnú vášmu modelu i20 
mimoriadny športový nádych.
Q0390ADE00TRS

5. Bočné prahy

Skombinujte eleganciu so športovým vzhľadom. Bočné prahy 
v tyrkysovej farbe Aqua dodávajú modelu i20 exkluzívny upravený 
vzhľad.
Q0420ADE00TRS

6. Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru

Špičková elegancia v každom detaile. Tieto čiary v tyrkysovej 
farbe Aqua dodávajú dverám batožinového priestoru štýlový 
detail.
Q0491ADE00TRS

7. Ozdobná lišta na zadný nárazník

Táto ozdobná lišta dodáva jemný a rafinovaný vodorovný detail 
po celom hornom povrchu zadného nárazníka modelu i20.
Q0274ADE00TRS

8. Štýlová súprava na úpravu karosérie

Vystúpte z davu s týmto štýlovým sortimentom doplnkov pre 
model i20, za ktorými sa ľudia budú otáčať. Štýlová súprava 
obsahuje čísla 5, 6 a 7.
Q0300ADE00TRS

*K dispozícii od apríla 2021.
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8.

Čierna 

Phantom
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1. | 2.

3.

6.

4.

7.

5b.5a.

1. Intarzia volantu* | 2. Ozdobné lišty kľučiek dverí*

Nočný jazdec: intarzia volantu a ozdobné lišty kľučiek dverí v čiernej 
farbe Phantom.
1. Q0014ADE00BL | 2. Q0012ADE00BL

3. Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá

S týmito krytmi spätných zrkadiel pridáte exteriéru vášho modelu i20 
výrazný dizajnový detail a farebný akcent. Iba pre vozidlá so smerovými 
svetlami vo vonkajších spätných zrkadlách.
Q0431ADE00BL

4. Kryty predných svetlometov

Prispôsobte si dynamické nové denné LED svetlomety krytmi predných 
svetlometov, ktoré poskytnú vášmu modelu i20 mimoriadny športový 
nádych.
Q0390ADE00BL

5. Ozdobná lišta na zadný nárazník

Táto ozdobná lišta dodáva jemný a rafinovaný vodorovný detail po celom 
hornom povrchu zadného nárazníka modelu i20. K dispozícii tiež 
v čiernom zrnitom prevedení, ktoré má tak štýlovú, ako aj ochrannú 
funkciu.
5a. Q0274ADE00BL (čierna Phantom)
5b. Q0274ADE00 (čierna zrnitá)

6. Bočné prahy

Skombinujte eleganciu so športovým vzhľadom. Bočné prahy v čiernej 
farbe Phantom dodávajú modelu i20 exkluzívny upravený vzhľad. 
Q0420ADE00BL

7. Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru

Špičková elegancia v každom detaile. Tieto čiary v čiernej farbe Phantom 
dodávajú dverám batožinového priestoru štýlový detail.
Q0491ADE00BL

8. Štýlová súprava na úpravu karosérie

Vystúpte z davu s týmto štýlovým sortimentom doplnkov pre model i20, 
za ktorými sa ľudia budú otáčať. Štýlová súprava obsahuje čísla 5a, 6 a 7.
Q0300ADE00BL

*K dispozícii od apríla 2021.
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Pútajte pozornosť 
všade kam prídete.

K dispozícii máte výber emblémov v rôznych tvaroch a farbách, vďaka ktorým bude váš 
model i20 vyzerať ešte výraznejšie. Môžete si byť istí, že nájdete dizajn, vďaka ktorému 
bude vaše vozidlo odrážať vašu osobnosť. Prídavné tlmené osvetlenie a ochranné lišty 
dverí dovedú váš štýl do dokonalosti.
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1b.

2b.

1a.

2a.

1c.

2c.

1c.1a.

1. Emblémy, športové čiary

Zvýšte pohľady pomocou týchto športových čiar, za ktorými sa ľudia budú 
otáčať, a ktoré zvýrazňujú tvarovanú dolnú časť bočnej línie.
1a. Q0200ADE00WH (lesklá biela) | 1b. Q0200ADE00BU (morská modrá) | 
1c. Q0200ADE00BL (matná čierna)

2. Emblémy, závodné čiary

Vytvorte dojem ešte väčšej športovosti a rýchlosti pomocou pútavých 
závodných čiar na kapotu a strechu vášho vozidla.
2a. Q0200ADE10WH (lesklá biela) | 2b. Q0200ADE10BU (morská modrá) | 
2c. Q0200ADE10BL (matná čierna)
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1.

2. | 3a.

1. Bočné ochranné lišty dverí

Doprajte viac prémiovej dynamiky bočným 
dverám vášho modelu i20 pomocou týchto 
vysoko lesklých bočných líšt z nehrdzavejúcej 
ocele.
Q0271ADE00CL

2. Ochranné prahové lišty

Aby bol prvý dojem aj posledným. 
Pasažierov v kabíne privítajú tieto prahové lišty 
z nehrdzavejúcej ocele s logom i20.
Q0450ADE00ST (súprava 4 ks)
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3c.

3b. 3d.

3. Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED

Zvýraznite prémiovú atmosféru v kabíne 
pomocou skrytého osvetlenia priestoru pod 
nohami. Vytvára žiaru uvítacieho osvetlenia 
pomocou rafinovaného osvetlenia priestoru pri 
každom otvorení a zatvorení dverí, ktoré 
postupne zhasne pri naštartovaní vozidla. 
Dostupné v modrej a klasickej bielej farbe. 
Druhý rad sa dá namontovať iba v kombinácii 
s prvým radom.
3a. 99650ADE20W (biela/prvý rad)
3b. 99650ADE31W (biela, druhý rad)
3c. 99650ADE20 (modrá/prvý rad)
3d. 99650ADE31 (modrá/druhý rad)
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1a.

2.

3.

1b.

Chráňte to, čo máte radi.
Ročné obdobia a každodenné používanie môžu byť náročné pre každé vozidlo. Aby ste chránili svoj 
model i20 pred opotrebením a nečistotami, vybavte sa originálnymi podlahovými rohožami, rohožami 
batožinového priestoru, vaňou batožinového priestoru a ochrannými fóliami Hyundai, ktoré sú špeciálne 
navrhnuté tak, aby dokonale vyhovovali vášmu vozidlu.

1.  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.
1a. Q0131ADE00GR (sivý dizajnový prvok)
1b. Q0131ADE00BU (modrý dizajnový prvok)

2 Textilné podlahové rohože, štandardné

Táto ochranná vrstva z odolného filcu chráni 
podlahu v kabíne vozidla pred každodennými 
nečistotami. Vyrobené na mieru, s logom 
modelu i20 na rohoži vodiča a protišmykovou 
zadnou stranou.
Q0141ADE00 (súprava 4 kusov)

3. Textilné podlahové rohože, velúrové

Velúr vysokej kvality prináša vášmu vozidlu 
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 i20 a na mieste ich držia 
upevňovacie body s protišmykovou zadnou 
stranou.
Q0143ADE00 (súprava 4 kusov)
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6.

5.

6. 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.
Q0122ADE00 (pre vozidlá bez dosky batožinového 
priestoru a bez subwooferu v batožinovom priestore)
Q0122ADE10 (pre vozidlá s doskou batožinového 
priestoru a bez subwooferu v batožinovom priestore)
Q0122ADE10MH (pre vozidlá s doskou batožinového 
priestoru a so subwooferom v batožinovom priestore)

5. 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 i20.
Q0120ADE10MH (pre vozidlá s doskou 
batožinového priestoru a so subwooferom 
v batožinovom priestore)
Q0120ADE10 (pre vozidlá s doskou batožinového 
priestoru a bez subwooferu v batožinovom 
priestore)

Obojstranná rohož do batožinového priestoru

Táto rohož do batožinového priestoru s dvojitou funkciou má mäkkú stranu z vysokokvalitného velúru, ktorá 
zabezpečuje tlmenie pre citlivý náklad a protišmykovú stranu odolnú proti nečistotám, ktorá zaisťuje 
odolnejšiu prepravu. S logom vlajky modelu i20.
Q0120ADE00 (pre vozidlá bez dosky batožinového priestoru a bez subwooferu v batožinovom priestore/nie je 
vyobrazené)
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1. 2.

1. 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. Nie je kompatibilná s ozdobnou lištou na 
zadný nárazník.
Q0272ADE00TR 

2. 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. Nie je kompatibilná s ozdobnou lištou 
na zadný nárazník.
Q0272ADE00BL 
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6.5.

3. 4.

5. Bočné ochranné lišty dverí

Vylepšia štýl a ochránia vzhľad. Tieto lišty dodávajú exteriéru vášho modelu i20 dynamiku a chránia bočnú stranu 
karosérie pred potenciálnym poškodením. Nie sú kompatibilné s emblémami, ani dynamickými čiarami.
Q0271ADE00BL 

6. Ochranné fólie pod kľučky dverí

Priehlbiny na kľučkách dverí sú s plynúcim časom mimoriadne náchylné na opotrebenie. Tieto fólie riešia spomínaný 
problém a starajú sa o to, aby lak vyzeral neustále ako nový, bez škrabancov od nechtov alebo kľúčov.
99272ADE00 (priehľadné/súprava 4 ks)

3. Ochranná fólia prahov dverí, priehľadná

Diskrétny priehľadný materiál ponúka ochranu proti poškriabaniu, aby bolo vaše 
vozidlo ako nové. Samolepiaca.
99451ADE00TR (súprava 4 ks) 

4. Ochranná fólia prahov dverí, čierna

Odolná čierna fólia, ktorá chráni a uchováva lak pred každodenným 
opotrebovaním. Samolepiaca.
99451ADE00BL (súprava 4 ks) 
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Bezpečná jazda sa 
začína komfortom.

Aby ste sa mohli sústrediť na cestu, musíte mať pokoj vo svojom okolí. Ochrana 
čelného skla pred námrazou/slnečným žiarením od Hyundai bojuje proti teplu v lete 
a proti snehu a ľadu v zime. Zaveste si bundu na praktický vešiak a zabavte svoje deti 
tabletom bezpečne umiestneným v šikovnom držiaku na zadnom sedadle. 
A v užitočnej lakťovej opierke nájdete všetko, čo potrebujete.

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.
Q0723ADE00
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Držiak pre iPad® slúžiaci pre zábavu na zadných sedadlách

Filmy, aplikácie, hudba a ešte omnoho viac. Vďaka tomuto držiaku pohodlne 
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.
99582ADE01

Lakťová opierka s úložnou schránkou

Pohodlná podpora a praktické úložisko 
v jednom. Nastaviteľná sklopná lakťová opierka 
sa montuje na sedadlo vodiča a má praktický 
priestor na uloženie drobností. Iba pre vozidlá 
bez stredovej konzoly montovanej od výroby. 
Q0161ADE00

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

Referenčný obrázok
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1.

2.

Vezmite si všetko, čo treba.
Či už máte namierené na piknik, výlet na bicykli alebo na dovolenku v karavane – spoľahnite sa na značku Hyundai, ktorá vám 
poskytne prepravné riešenia na mieru. Organizátor batožinového priestoru zaistí vášmu batožinovému priestoru úhľadný 
vzhľad po celý čas. Originálne ťažné zariadenie Hyundai sa dodáva so 7- alebo 13-kolíkovým zapojením, podľa toho, na čo sa 
práve chystáte. 7-kolíkové zapojenie bude perfektne slúžiť pre originálny nosič bicyklov, zatiaľ čo 13-kolíkové zapojenie umožní 
modelu i20 ťahať príves. Užite si to!

1. Ťažné zariadenie, odnímateľné

Odnímateľné a hlavne 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.
Q0281ADE00

2. 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 a 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

Elektroinštalačná súprava ťažného zariadenia

Inštalácia využíva originálne konektory vozidla a multifunkčný modul prívesu, ktorý rozširuje všetky 
potrebné signály. Kompatibilné s konvenčnými žiarovkami aj s LED svetlami prívesu a s vizuálnym 
upozornením na poruchu smerových svetiel prívesu. Zadné hmlové svetlo vozidla sa automaticky 
vypne, keď sa pripojí príves.

Systém s 13-kolíkovou zásuvkou je pripravený na ovládanie všetkých funkcií moderných karavanov. 
Aby ste mohli využiť všetky funkcie, doobjednajte si predlžujúci kábel +15/+30.
13-pólová: Q0621ADE00CP (vodotesné puzdro zásuvky)
Rozširovacia súprava +15/+30 pre 13-kolíkovú zásuvku: 55621ADE01

7-pólová: Q0620ADE00CP (s odtokovými otvormi, aby sa zabránilo hromadeniu vody)

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-kolíkovej (vozidlo) na 7-kolíkovú (príves/karaván): E919999137

Adaptér z 7-kolíkovej (vozidlo) na 13-kolíkovú (príves/karaván): 55622ADB00

Ohľadom ďalších informácií sa poraďte s predajcom.
22

Preprava



3.

3. Organizátor batožinového priestoru, sklopný

Ideálny na rýchle usporiadanie a zabezpečenie akéhokoľvek druhu 
spotrebného tovaru. Dá sa sklopiť do roviny, čo vytvára priestor pre vaše ďalšie 
dobrodružstvo. S praktickými popruhmi a držadlami na prenášanie určenými 
na pohodlnú prepravu mimo vášho vozidla. Označené logom Hyundai.
99123ADE00
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Dojem vďaka štýlu.
Kolekcia Hyundai.
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Produkt Popis Veľkosť XS S M L XL XXL 3XL

Softshellová bunda
93 % polyester, 7 % elastan. Prispôsobený sťahovácí prúžok, logo na 
hrudi a chrbte zo silikónovej potlače.

Páni ● ● ● ● ● ●

Dámy ● ● ● ● ● ●

Vetrovka
100 % polyester. Prispôsobený sťahovácí prúžok, logo na hrudi a chrbte 
zo silikónovej potlače. Unisex ● ● ● ● ● ● ●

Páperová vesta
100 % polyester. Prispôsobený sťahovácí prúžok, bočná sieťovina pre 
lepšie vetranie, logo na hrudi a chrbte zo silikónovej potlače. Unisex ● ● ● ● ● ● ●

Mikina
80 % bavlna, 20 % polyester. Prispôsobený sťahovácí prúžok, vyšívané 
logo na hrudi a chrbte. Páni ● ● ● ● ● ●

Kardigan 80 % bavlna, 20 % polyester. Vyšívané logo na hrudi a chrbte. Páni ● ● ● ● ● ●

Tepláková bunda
80 % bavlna, 20 % polyester. Prispôsobený sťahovácí prúžok, vyšívané 
logo na hrudi a chrbte.

Páni ● ● ● ● ● ●

Dámy ● ● ● ● ● ●

Polokošeľa 100 % bavlna piké. Vyšívané logo na hrudi a chrbte.
Páni ● ● ● ● ● ●

Dámy ● ● ● ● ● ●

Nech už idete kamkoľvek, tieto štýlové doplnkové odevy sa postarajú o peknú 
postavu. Kolekcia Hyundai vyrobená pre všetky poveternostné podmienky. Oblečte 
sa podľa princípu cibule a môžete jazdiť vonku bez ohľadu na to, čo na vás pošle 
obloha. Či už objavujete kaňon alebo mesto – budete sa vedieť prispôsobiť vetru, 
dažďu, slnku a chladu.

Vetrovka, unisex

Mikina, pánska Kardigan, pánsky

Softshellová bunda, pánska

Tepláková bunda, dámska

Polokošeľa, pánska

Softshellová bunda, dámska

Tepláková bunda, pánska Čiapka Hyundai

Páperová vesta, unisex

Polokošeľa, dámska
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Glasscoat

Viac ochrany a viac lesku: Pokročilé zloženie vrstvy Glasscoat 
chráni váš exteriér pred efektmi znečistenia, rozpúšťadlami, 
posypovou soľou, umytiami vozidla a vtáčími sekrétmi 
– nevyžaduje sa voskovanie. Môžete ju použiť dokonca 
na uchovanie kobercov a čalúnených častí čistých pred 
každodennou špinou a škvrnami.
LP982APE1BROH (bronzový balík)

LP982APE1SILH (strieborný balík)

LP982APE1GOLH (zlatý balík)

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

Súprava na zimnú starostlivosť o vozidlo

Táto súprava obsahuje fľašku koncentrovanej zimnej kvapaliny 
do ostrekovačov, aby sa zaistilo, že vaše stierače budú 
fungovať plynulo na čelnom skle. 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

Komponenty súpravy si môžete tiež objednať samostatne. 
Ohľadom ďalších informácií kontaktujte predajcu.

Súprava na letnú starostlivosť o vozidlo

Táto súprava obsahuje fľaštičku koncentrovaného prostriedku 
na umývanie čelného skla v letnom období, aby ste mali 
zabezpečený dokonalý výhľad na vozovku bez akýchkoľvek 
nečistôt. Sprej na odstraňovanie hmyzu odstráni zaschnuté 
zvyšky hmyzu z čelného skla a svetlometov. Prostriedok na 
čistenie ráfikov kolies so zložením špeciálne pre zliatinové 
disky zjednodušuje odstraňovanie brzdového prachu a mazu. 
Prídavná špongia pomáha zotierať odolné nečistoty zo 
sklenených povrchov.
LP974APE102H
Komponenty súpravy si môžete tiež objednať samostatne. 
Ohľadom ďalších informácií kontaktujte predajcu.

Bezpečné cesty.
A jasné výhľady.

Pamätajte, že vo väčšine európskych krajín je povinné mať vo vozidle výstražný trojuholník, lekárničku 
a bezpečnostné vesty pre všetkých cestujúcich. S originálnym bezpečnostným vybavením od spoločnosti 
Hyundai si môžete byť istí, že dodržiavate všetky predpisy. A náš sortiment výrobkov starostlivosti o okná 
zabezpečí vynikajúci výhľad v lete aj v zime – čím prispieva k ešte lepšej bezpečnosti!
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Všetky informácie v  tomto katalógu sú predbežné a  môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od 
skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a  vybaveniu pre 
európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok a nie všetky 
modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie 
a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím predajcom Hyundai o detailoch.

Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa 
vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného 
predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených 
v záručnej knižke.

Hyundai Motor Czech, s.r.o.

organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk

045050W


