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TARTOZÉKOK

KÉSZEN ÁLL A NAGY BELÉPŐRE
Tegyen lenyűgöző benyomást mindenkire! Az i40hez kínált elegáns optikai kiegészítők széles körű
választékából teljes mértékben személyes ízléséhez
alakíthatja, különlegessé teheti autóját. Legyen egyedi,
kifinomult és elegáns!

A. Ajtóvédő díszléc

A

Az oldalajtók védőbetétjei megvédik a
fényezést és a lemezt a karcolásoktól és
horpadásoktól, egyben kiemelik az autó
lenyűgöző formatervét.
3Z271ADE00

B. és C. Karosszéria optikai készlet,
zongoralakk fekete
Az első és hátsó alsó betétek
kihangsúlyozzák az i40 elegáns
megjelenését, egyben óvnak a
piszoktól és a sérülésektől.

D. Ködfényszóró keret

B

C

D

Elegáns készlet a ködfényszórók
beszereléséhez. Kiváló minőségű, fekete
műanyag. (A ködfényszórót nem tartalmazza)

E. 16 colos könnyűfém keréktárcsa
7.0J x 16, 205/60 R16
3ZF40AC100
3ZF40AC150 (TPMS)

F. 17 colos könnyűfém keréktárcsa
7.5J x 17, 215/50 R17
3ZF40AC200
3ZF40AC250 (TPMS)

G. 18 colos könnyűfém keréktárcsa
8.0J x 18, 225/45 R18
3ZF40AC300
3ZF40AC350 (TPMS)
E

F

G

H. Abroncsnyomás érzékelő – TPMS
(kép nélkül)
Folyamatosan felügyeli az abroncsok
nyomását a maximális biztonság érdekében.
529333V100

SZÁLLÍTÁS

MINDENNEK JUT HELY
Legyen szó hosszú kalandról vagy rövid kiruccanásról, az i40-nel mindig
élmény az utazás. A különleges tároló megoldásoknak köszönhetően a
kerékpáraktól a kéziszerszámokig semmit sem kell otthon hagynia. Ha
igazán nagy kalandra vágyik, válasszon a vonóhorgok közül, és azonnal
indulhat a lakókocsis nyaralás!

A

A. Vonóhorog, rögzített
Tökéletes megoldás rendszeres
felhasználásra. Kiváló minőségű acél.
Maximálisan vontatható tömeg: 1800 kg.
3Z280ADE01

B. Vonóhorog, rögzített (kép nélkül)
Robusztus, strapabíró szerkezet. Kiváló
minőségű acél. Maximálisan vontatható
tömeg: 1800 kg.
3Z280ADE00

C. Vízszintesen leszerelhető vonóhorog

C

Megbízható vontatás, változatlanul gyönyörű
sziluett. Kiváló minőségű acél. Könnyen felés leszerelhető. Maximálisan vontatható
tömeg: 1800 kg. Vízszintesen leszerelhető
(BMA rendszer). Használaton kívül alig
látható. A felszereléshez a lökhárító bevágása
szükséges.
3Z281ADE01

D. Függőlegesen leszerelhető
vonóhorog (kép nélkül)
Megbízható vontatás, változatlanul
gyönyörű sziluett. Kiváló minőségű acél.
Könnyen fel- és leszerelhető. Maximálisan
vontatható tömeg: 1800 kg. Függőlegesen
leszerelhető (háromgolyós rögzítőrendszer).
A felszereléshez a lökhárító kismértékű
bevágása szükséges. Rejtett elektromos
csatlakozó, a vonóhorog háza használaton
kívül nem látható.
3Z281ADE00

E. Vonóhorog kábelkészlet (kép nélkül)
Kábelkészlet a hátsó világítás és
fényjelzések átkötésére, a vontatmány
irányjelzőjének vagy féklámpájának
meghibásodásra figyelmeztető
hangjelzéssel. LED-es lámpatesttel
felszerelt vontatmányhoz is alkalmas.
Választható készletek:
a) 7 érintkezős kábelkészlet (nem vízálló
aljzat))
3Z620ADE00CP
b) 13 érintkezős kábelkészlet (vízálló aljzat,
vízleeresztő nyílásokkal)
3Z621ADE00CP

A LÉNYEG LEGFELÜL VAN
Ne hagyja magát korlátozni! Legyen szó sílécekről, snowboardról vagy kerékpárról:
praktikus szállítási megoldásainkkal könnyebben elfér majd, ha kezdődik a nagy utazás.

Thule FreeRide 532 kerékpártartó, acél
Egyszerű, gyors megoldás a kerékpár
rögzítésére. Vázkitámasztóval és gyorsrögzítő
bilinccsel. Felszereléséhez tető kereszttartó
szükséges.
55701SBA20

Thule ProRide 591 kerékpártartó,
alumínium
Könnyű és elegáns alumínium szerkezet,
kényelmes kerékpárrögzítési technológiával.
A kerékpárt a váztartónak támasztva, a tető
szintjén elhelyezett tárcsák segítségével,
könnyedén rögzíthetjük. A kerékpárrögzítő
rúd egyszerűen felszerelhető a
kereszttartóra.
55701SBA10

Vonóhorogra szerelhető
kerékpártartó

Thule Pacific 200 tetőbox

Thule Pacific 700 tetőbox

Thule Atlantis 780 tetőbox

Áramvonalas tetőbox, minimális
légellenállással a menetzajok és a
rezgések csökkentésére. Térfogat: 450
liter.
55730SBA20

Áramvonalas tetőbox, minimális
légellenállással a menetzajok és a
rezgések csökkentésére. Térfogat: 460
liter.
55730SBA30

Áramvonalas tetőbox, minimális
légellenállással a menetzajok és a
rezgések csökkentésére. Akár hét pár
síléc szállítására. Térfogat: 480 liter.
55730SBA40

Alumínium tetőcsomagtartó

Thule Ranger 90 tetőbox

Tetősín nélküli modellekhez. Az autó
dizájnjához igazodó kialakításnak,
valamint a Hyundai logónak
köszönhető elegáns megjelenés.
Könnyen fel- és leszerelhető. Egyedi,
gyári kialakítás.
3Z210ADE00AL

Újszerű, összehajtható tetőbox. A 340
literes box használaton kívül
összecsukható, így minimális helyet
foglal el a csomagtérben.
55730SBA10

Thule Deluxe 727 sí- és snowboardtartó

Thule Xtender 739 sí- és
snowboard-tartó

Gyorsan és könnyedén felszerelhető.
Akár hat pár síléc vagy négy
snowboard szállítására alkalmas.
55700SBA20

Páratlanul praktikus kiegészítő a
síszezonban. A tartó a könnyebb rakodás
érdekében egyszerűen kihúzható. Akár
hat pár síléc vagy négy snowboard
szállítására.
55700SBA10

Kettő kerékpár szállítására alkalmas.
Új, dönthető szerkezet, könnyedén
elmozdítható a maximális rakodási
kényelem érdekében. Strapabíró acél/
alumínium konstrukció. Teljesíti a
legszigorúbb európai biztonsági
előírásokat.
E823055000

TÖKÉLETES RENDSZEREZÉS,
MAGABIZTOS ÉRKEZÉS
A. Thule szeméttároló zsák 8014

A

Összehajtható, rugalmas tárolózsák az apró
szemét elhelyezésére. Segít tisztán tartani az
utasteret. A fejtámla hátoldalára rögzíthető.
55123SBA40

B. Thule csomagtér rendező 8019 S
Rögzítetlen, rugalmas, 27 literes csomagtartó
táska. Tökéletes bevásárló szatyrok,
sporteszközök, szerszámok és bármi más
szállítására, amit egyébként rögzítés nélkül
helyezne el a csomagtartóban.
55123SBA10

B
E

C. Thule csomagtér rendező 8020 M
Közepes méretű, puha falú, 41 literes doboz.
Csúszásmentes alsó része garantálja, hogy menet
közben is stabilan álljon.
55123SBA20

D. Thule csomagtér rendező 8021 L
Tágas, cipzáras fedelű tárolódoboz, 64 l
űrtartalommal. Tartson mindent tökéletesen
rendszerezve, pontosan a helyén.
55123SBA30

C

E. Csomagrögzítő háló
Megakadályozza a csomagok elmozdulását, a
rakomány felborulását és sérülését.
081702B110

F. Csomagtér elválasztó
A hátsó ülések mögé könnyedén felszerelhető
biztonsági elem elválasztja az utasteret a
csomagtartótól.
3Z150ADE00

G. Utasülésre szerelt tárolóháló
Praktikus hálós zseb az utasoldali ülésen, apróbb
tárgyak (kártya, harapnivaló) rögzítésére.
99170ADE00

F
D

G

A. Parkolóradar, hátsó
A praktikus parkolóradar négy érzékelővel
segíti az autó biztonságos és egyszerű
manőverezését, valamint a koccanások
elkerülését.
E980099000

B

B. Parkolóradar, első
A praktikus parkolóradar négy érzékelővel
segíti az autó biztonságos és egyszerű
manőverezését.
E980099100

C. Szélterelő, első
Eltereli a menetszelet az ablaktól, segít
optimálisan átszellőztetni az utasteret, ezzel
nyáron fokozott komfortérzetet biztosít.
3Z221ADE00

C

D. Jegesedés és napsugárzás elleni
védelem
Egyedi kialakítású hőszigetelő fólia a
szélvédőre és az első oldalablakokra.
Megelőzi az utastér túlzott felmelegedését,
illetve az üvegfelület eljegesedését.
3Z723ADE00

E. Mobiltelefon tartókonzol (kép nélkül)
Mobiltelefon tartókonzol (kép nélkül)
E555055000

KOMFORT ÉS NAVIGÁCIÓ
D

A LÉNYEG
A RÉSZLETEKBEN REJLIK
Az i40-est a motorháztetőtől a hátsó ajtóig aprólékos
gonddal terveztük meg, így Ön a kiegészítők gazdag
választékából szemezgetve még biztonságosabban és
kényelmesebben érhet célba.

Jusson el A-ból B-be kérdések nélkül és
zökkenőmentesen!
Ehhez nyújtunk segítséget az i40-es típusokba
utólag beszerelhető, modellspecifikus beépítő
kerettel rendelkező, különféle típusú, 2DIN
méretű navigációs multimédia autórádió
fejegységeinkkel.
Külön ajánljuk a Kenwood népszerű DNX 5280
BT modelljét, amelyhez Garmin alapú navigáció
rendszer tartozik TMC vevővel. Ez a kombináció
igazi dugókerülő megoldás lehet Európában,
illetve már hazánkban is.
Jellemzők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6,1” nagyfelbontású levehető érintőképernyő
állítható gombvilágítás
új Garmin navigáció sávinformációval
teljes Európa és Magyarország térkép
magyar menü és hangutasítások
Ecoroute HD
TMC vevő
RDS tuner
24 memória hely (AM/FM)
USB, SD (SDHC kompatibilis, max. 32 GB)
csatlakozás
4x50W maximális zenei teljesítményű végfok
Beépített HP és LP filterek (frekvencia
vágással)
AV ki és bemenet
Tolatókamera vezérlés
24 bit DAC
Bluetooth kihangosító (Parrot)
DVD, DivX, CD, MP3, AAC, WMA, H.264,
MPEG1, 2, 4, JPEG
Sound Excellence DSP
Dual Zone
Kép a képben funkció
iPod és iPhone támogatás USB direkt módon
3 pár 2V-os aranyozott RCA kimenet

A

KAROSSZÉRIA-VÉDELEM

ÚJ AUTÓ ÉVEKEN ÁT
Új autót vezetni csodálatos érzés. Mindenre kiterjedő, kifinomult karosszériavédelmi
megoldásaink hatékonyan óvják az i40-est a piszoktól és az apró sérülésektől, hogy
Ön éveken át eredeti pompájában élvezhesse autóját.

B

A. Hátsó lökhárító rakodásvédelem,
fekete
Megóvja a hátsó lökhárítót a karcoktól és
piszoktól a csomagok ki- és bepakolása során.
Anyaga: strapabíró PVC fólia.
3Z272ADE00BL

B. Hátsó lökhárító rakodásvédelem,
átlátszó
Megóvja a hátsó lökhárítót a karcoktól és
piszoktól a csomagok ki- és bepakolása során.
Anyaga: strapabíró PVC fólia.
3Z272ADE00TR

C. Ajtókilincs mélyedés védőfólia
Az öntapadó, tartós átlátszó fólia tökéletesen
óvja a külső ajtókilincs környékét a karcolásoktól
és a kopástól. Négy darabos készlet.
99272ADE00
C

D. Első sárfogó készlet (kép nélkül)
Megbízható védelmet nyújt a felverődő
sár és víz, valamint apró kavicsok ellen,
segít megelőzni az útsózás okozta foltokat.
Két darabból álló készlet, fekete színben.
A felszereléshez szükséges alkatrészek
mellékelve.
3ZF46AC000

E. Hátsó sárfogó készlet (kép nélkül)
Megbízható védelmet nyújt a felverődő sár
és víz, valamint apró kavicsok ellen, segít
megelőzni az útsózás okozta foltokat. Két
darabból álló készlet, fekete színben.
A felszereléshez szükséges alkatrészek
mellékelve.
3ZF46AC100

BIZTONSÁGOS TÁROLÁS, TÖKÉLETES VÉDELEM
Az i40 a család igazi barátjaként imád részt venni a szabadidős programokban.
Hogy eközben is megőrizze elegáns megjelenését, tetszetős és strapabíró
kiegészítők segítenek távol tartani a piszkot és a sérüléseket.

A

B

A. Kétoldalas, csúszásmentes csomagtér-szőnyeg
Méretre szabott, kétoldalas, fekete csomagtér-szőnyeg, egyik
oldalán puha velúr borítással, a másikon csúszásmentes bevonattal.
3Z120ADE00 csomagrendező sínrendszer nélküli autókhoz (kép
nélkül)
3Z120ADE10 csomagrendező sínrendszerrel felszerelt autókhoz

B. Textil padlószőnyeg, normál
Strapabíró nemezelt szőnyegek. Négy darabból álló készlet.
A szőnyegek elmozdulását rögzítőszemek akadályozzák meg.
Tűzött logó a vezetőoldali szőnyegen.
3Z141ADE00 (LHD)

C. Textil padlószőnyeg, velúr

C

D

Kiváló minőségű, puha velúr padlószőnyegek csúszásgátló
hátlappal. Négy darabból álló készlet. A szőnyegek elmozdulását
rögzítőszemek akadályozzák meg. Színes logó a vezetőoldali
szőnyegen.
3Z143ADE00 (LHD)

D. Gumi padlószőnyeg
Divatos és praktikus. Négy részből álló, fekete színű készlet.
Rendkívül tartós.
3Z131ADE00 (LHD)

E. Csomagtér tálca
A csomagtartóhoz tökéletesen illeszkedő betét csúszásgátló
bevonattal és tetszetős i40 logóval. Tisztán tartja a csomagtartót.
3Z122ADE00

E

BIZTONSÁG

A

c

B

D

A LEGJOBB VÉDELEM
Amennyiben a Hyundai által ajánlott termékek közül
választ, biztos lehet benne, hogy a létező legjobb
minőséget kapja. Ez különösen fontos akkor, ha a
szeretteinek személyes biztonsága a tét,
vagy az autóját szeretné megóvni.
A. ContiSportContact™ 5
abroncsok: mikor a biztonság a
környezettudatossággal egyesül!
• Rendkívül rövid fékutat biztosít minden időjárási körülmény között
• Kiváló tapadást és tökéletes biztonságot garantál kanyarokban
• Csökkentett üzemanyag-fogyasztást és növelt futásteljesítményt
szavatol

B.

Tyrecontrol guminyomás ellenőrző rendszer

A Defend Tyrecontrol guminyomás ellenőrző folyamatosan
ellenőrzi a gumik légnyomását és hőmérsékletét. Az adatokat
pedig megjeleníti az LCD képernyőn. Vészhelyzetben
hang- és képjelzéssel figyelmeztet. Ezzel nem csak jelentős
pénzmegtakarítást érhet el hosszabb távon, hanem az utazása is
biztonságosabb lesz.

C.

Lock váltózárak

A többéves gyakorlat azt igazolja, hogy a jármű bebiztosítása
alapmódszereként még az elektronika valamennyi előnyét is
figyelembe véve továbbra is a mechanikailag szilárdan lezárt jármű
marad. A Defend Lock mechanikai sebességváltó zár a jelenlegi
legigényesebb biztonságtechnikai követelményeknek is eleget tesz.

D. Patrol Line – Can-Bus autóriasztó
és rablásgátló rendszerek
A PATROL LINE újgenerációs riasztója forradalmi újdonságot jelent
a CAN-BUS rendszerű autóriasztók piacán. A gyártó a digitális
technika segítségével egy szabadon programozható univerzális
CAN-BUS készüléket fejlesztett ki, mely az értékesítéstől függően
programozható és specifikálható a különböző CAN-BUS rendszerű
gépkocsik paramétereinek megfelelően.
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