
Az i10

Tartozékok



2



Kelts jó benyomást 
érkezésnél és távozásnál 
egyaránt!

A Hyundai i10 lágy vonalú, mégis karakteres karosszériája sportos megjelenést kölcsönöz az autónak a maximális belső 
helykínálat mellett. A precíz teljesítmény és az inspiráló megjelenés egyensúlya érvényesül az i10 eredeti Hyundai tartozékainak 
kínálatában is. Ezeket a darabokat ugyanazon szigorú sztenderdek szerint terveztük, gyártottuk és teszteltük, mint magát 
a Hyundai i10-est. Kínálatunkban kiváló minőségű, tökéletesen illeszkedő tartozékokat, kiegészítőket talál i10-eséhez.
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Merész 
keréktárcsák 
gazdag 
választéka.

Az elegáns könnyűfém keréktárcsákkal könnyű igazán jó 
benyomást kelteni. Élvezze a vezetés és az út adta 
élményeket a Hyundai legmagasabb minőségi sztenderdjei 
szerint tervezett keréktárcsákkal!

1a. 1b. 1c.

2a. 2b. 2c.

1. 15” Naju könnyűfém keréktárcsa 
15” nyolcküllős könnyűfém keréktárcsa,  
6.0Jx15, alkalmas 185/55 R15 abroncsokhoz. 
Kerékagy-borítással.
1a. K7400ADE05 (ezüst)
1b. K7400ADE05GR (grafitszürke)
1c. K7400ADE05BL (fekete)

2. 16” Paju könnyűfém keréktárcsa
16” öt duplaküllős könnyűfém keréktárcsa, 
6.5Jx16, alkalmas 195/45 R16 abroncsokhoz. 
Kerékagy-borítással.
2a. K7400ADE06 (ezüst)
2b. K7400ADE06GR (grafitszürke)
2c. K7400ADE06BC (kéttónusú)

3. 15” könnyűfém keréktárcsa
15” könnyűfém keréktárcsa, 6.0Jx15, alkalmas 
185/55 R15 abroncsokhoz. Kerékagy-borítás 
és kerékcsavarok nélkül.
HA52910K7100

Könnyűfém keréktárcsák, 16”

Könnyűfém keréktárcsák, 15”
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4.

3.

5.

4. 16” könnyűfém keréktárcsa, A típusú
16” könnyűfém keréktárcsa, 6.5Jx16, alkalmas 
195/45 R16 abroncsokhoz. Kerékagy-borítás  
és kerékcsavarok nélkül.
HA52910K7200

I. megjegyzés – A gyárilag acél keréktárcsával szerelt járművek esetében a könnyűfém keréktárcsákhoz külön szükséges kerékcsavarokat (5295014140) rendelni.
II. megjegyzés – A gyárilag könnyűfém keréktárcsával szerelt járművek esetében az acél keréktárcsákhoz külön szükséges kerékcsavarokat (529503Y000) rendelni.

5. 14” acél keréktárcsa és dísztárcsa
14” acél keréktárcsa, 5.5Jx14, alkalmas 175/65 R14 abroncsokhoz.
Kiváló minőségű műanyag dísztárcsák az eredeti acél keréktárcsákhoz.  
Téli használatra ideális. Darabonként vásárolható.
HA52910K7000 (acél keréktárcsa)
HA52970K7000 (dísztárcsa)

Acél keréktárcsák, 14”Könnyűfém keréktárcsák, 16”

Könnyűfém keréktárcsák, 15”
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1. Külső tükörház-borítás
A külső tükörház-borítás lenyűgöző részletekkel gazdagítja az i10 külső 
megjelenését. A külső dekorcsomagokkal egyező színekben választható.

2. Első lámpa díszítőkeret
A dinamikus új LED-es nappali világítás színes keretével különösen 
sportossá teheti az i10 megjelenését.

Apró extrák.
Hatalmas különbség.
Az i10 stílusos kiegészítőinek magával ragadó választékával kiemelkedhet  
a tömegből. A merész könnyűfém keréktárcsáktól a ragyogó LED-es fényforrásokig 
válogathat extráink közül. Tegye egyedivé autója megjelenését, játsszon nagyban!

2.

1.
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3. Külső dekorcsomag
Tűnjön ki a tömegből! Dekorcsomagjainkkal kiélheti személyes 
kreativitását. Válassza ki kedvenc színét, kedvenc tartozékát és szabja teljes 
mértékben saját ízléséhez autóját! Az oldalsó küszöbtoldatok, illetve a 
csomagtérfedélre és a hátsó lökhárítóra illeszthető díszítősáv Tomato Red, 
Aqua Turquoise és Phantom Black árnyalatokban elérhető. Kombinálja 
kedve szerint az egyedi elemeket, vagy vásárolja meg az egész csomagot! 
Ahogy Önnek tetszik.

1. Külső tükörház-borítás 
(irányjelző kivágással) 
K7431ADE00TRD

2. Első lámpa díszítőkeret 
K7381ADE00TRD

3. Külső dekorcsomag 
K7300ADE00TRD

3a. Oldalsó kötények
K7420ADE00TRD

3b. Csomagtérajtó díszítősáv
K7491ADE00TRD

3c. Hátsó lökhárító díszítősáv
K7274ADE00TRD

Tomato  
red

3b.

3c.

3a.

3.
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2.

1.

3a.

3.

1. Külső tükörház-borítás 
(irányjelző kivágással)
K7431ADE00TRS

2. Első lámpa díszítőkeret
K7381ADE00TRS

3. Külső dekorcsomag
K7300ADE00TRS

3a. Oldalsó kötények
K7420ADE00TRS

3b. Csomagtérajtó díszítősáv
K7491ADE00TRS

3c. Hátsó lökhárító díszítősáv
K7274ADE00TRS

Aqua 
turquoise
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3a.

3.

3c.

3b.

1. Külső tükörház-borítás 
(irányjelző kivágással)
K7431ADE00BL

2. Első lámpa díszítőkeret
K7381ADE00BL

3. Külső dekorcsomag
K7300ADE00BL

3a. Oldalsó kötények
K7420ADE00BL

3b. Csomagtérajtó díszítősáv
K7491ADE00BL

3c. Hátsó lökhárító díszítősáv
K7274ADE00BL

Phantom 
black
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1a.

1. Szellőző díszítőkeret 
Tegye egyedivé az i10 kerek szellőzőit a háromféle színben elérhető, látványos díszítőkeretekkel.
1a. K7011ADE00TRS (Aqua turquoise)
1b. K7011ADE00TRD (Tomato red)
1c. K7011ADE00BL (Phantom black)

1b.

1c.
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Az életben a dolgok általában nem feketék és fehérek.  
Pedig lehetnének. A fekete vagy fehér színben rendelhető 
karosszériadekorral négyféle módon teheti egyedivé az i10 
megjelenését – most akár tengerkék színt is választhat.  
Az i10 dinamikus vonalvezetését még inkább kihangsúlyozó 
sávcsomagok háromféle kivitelben (Sport, Speed vagy 
Racing) elérhetők. Nem tudja eldönteni, melyik a kedvence? 
Egy percig se aggódjon: a Sport és Speed matricákat 
kombinálva még merészebb megjelenést teremthet.

Dekor csomag, Racing sávok 
K7200ADE10BU (Tengerkék)
K7200ADE10WH (Fényes fehér)
K7200ADE10BL (Matt fekete)

Rendelhető árnyalatok

TengerkékFényes fehér Matt fekete

12

Stílus



Sportos dekorelemek 
A látványos Sport sávozás kihangsúlyozza  
az autó plasztikus karaktervonalait.
K7200ADE20BU (Tengerkék)
K7200ADE20WH (Fényes fehér)
K7200ADE20BL (Matt fekete)

Dekorcsomag, sportos dekorcsíkok
A fényszórót a hátsó lámpatestekkel összekötő 
vonalhoz illeszkedő Speed sávok dinamikusabb 
mozgás hatását keltik. 
K7200ADE00BU (Tengerkék)
K7200ADE00WH (Fényes fehér)
K7200ADE00BL (Matt fekete)
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1. Küszöbvédő borítás 
Az első benyomás a legfontosabb. Az i10 logójával díszített, kettős kivitelű, 
nemesacél küszöbvédő elemek látványosan köszöntik beszálló utasait. 
K7450ADE00ST (4 darabos készlet)

2. LED lábtér-megvilágítás 
Kihangsúlyozza az utastér prémium hangulatát a lábtér rejtett 
megvilágításával. Enyhe fénybe burkolja a lábteret az ajtók nyitásakor  
és zárásakor. Divatos kék és klasszikus fehér színben.
2a. 99650ADE20 (kék / első üléssor)
2b. 99650ADE30 (kék / második üléssor)
2c. 99650ADE20W (fehér / első üléssor)
2d. 99650ADE30W (fehér / második üléssor)

3. LED csomagtartó és csomagtérajtó-világítás 
Soha többé nem kell tapogatóznia, ha keres valamit, és attól sem kell félnie, hogy belelép valamibe.  
A LED-es csomagtartó- és csomagtérajtó-világítás az ajtó felnyitásakor azonnal felgyullad.  
Tökéletes látási viszonyok a csomagtartóban és az autó mögött.
99652ADE00

2b. 2d.

2c.2a.

1.
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Nagyvonalú kényelem.

A legnagyobb dolgok sokszor a legkisebb részletekben rejlenek. Például a pontosan 
illeszkedő jégvédő és napellenző elemen, amely nyáron hűvösen tartja a belső teret, télen 
pedig védi a szélvédőt a jegesedéstől. Az ötletes vállfától a hátul utazók szórakozását 
biztosító iPad®-tartóig kényelmi tartozékok széles választékát kínáljuk az i10-hez, így Ön  
és utasai pihentebben érhetnek célba.

2.

1.

1. Jégvédő és napellenző 
Kényelem és kilátás egész évben. Erős napsütésben megakadályozza az utastér túlzott felmelegedését; 
hidegben óvja a szélvédőt a lefagyástól. 
K7723ADE00

2. Csomagtéri rekesz, összehajtható 
Ideális megoldás a szállítandó tárgyak gyors és egyszerű elrendezésére és rögzítésére. Használat után 
összehajtható. Szállítását praktikus hordszíjak és fogantyúk teszik kényelmessé. A Hyundai logójával. 
99123ADE00
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3./4. 5.

3. Hátsó üléssori multimédiás iPad®-tartó 
Filmek, applikációk, zeneszámok. A hátsó ülésen utazók maximálisan kihasználhatják iPad®-jük képességeit az első ülések támlájára szerelhető tartó 
segítségével. Forgatható és dönthető, hogy utasai tökéletesen lássák a képernyőt. 
99582ADE01

4. Mobil autós vállfa 
Gyűrődésmentes ruhaszállítás. A vállfa könnyen rögzíthető az első üléshez, de az irodában vagy szállodai szobában is tökéletesen használható.  
Hátsó ülések használata esetén eltávolítandó.
99770ADE10

5. Könyöklő tárolórekesszel 
Praktikus kartámasz és tárolórendszer egyben. A vezetőülésre szerelt, állítható, felhajtható kartámasz 
praktikus rekeszében az apró személyes tárgyak is elférnek. 
K7161ADE00
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1.

2. 4.

3.

Védelemben nagyok vagyunk.
Az i10 nyári napsütésben, téli havazásban egyformán kiváló társ a városi és országúti közlekedésben.  
Bármerre viszi is az útja, az eredeti Hyundai tartozékok stílusos és praktikus megoldásokkal gondoskodnak arról,  
hogy autója hosszú időre megőrizze újkori állapotát.

1. Négy évszakos szőnyegek szürke díszítéssel 
Akármilyen extrém az időjárás, akármilyen extrém a kaland, ezek a tartós, könnyen tisztítható 
padlószőnyegek hatékony védelmet jelentenek a nedvesség, a sár és a homok ellen.
K7131ADE00 (balkormányos / 4 darabos készlet / szürke logó & dizájnelem)
K7131ADE10 (jobbkormányos / 4 darabos készlet / szürke logó & dizájnelem)

2. Textil padlószőnyeg, velúr 
Amilyen remekül néz ki, olyan strapabíró a kiváló minőségű velúr padlószőnyeg. A lábtérbe 
tökéletesen illeszkedő szőnyegeket az i10 logója díszíti. A szőnyegeket a rögzítőpontokhoz 
illeszthetjük, hátoldaluk csúszásgátló kialakítású. 
K7143ADE00GR (balkormányos / 4 darabos készlet)
K7143ADE10GR (jobbkormányos / 4 darabos készlet)

3. Csomagtéri tálca  
Kerti szerszámoktól a kisállatokig: néha muszáj piszkos, nedves dolgokat szállítanunk. Ezzel a tartós  
és csúszásmentes, megemelt peremének köszönhetően tökéletesen vízhatlan tálcával ilyenkor is 
tisztán tarthatja a csomagteret. 
K7122ADE00 (két szinten rögzíthető, csomagtérpadló nélküli járművekhez)
K7122ADE10 (két szinten rögzíthető, csomagtérpadlóval szerelt járművekhez)

4. Textil padlószőnyeg, sztenderd  
A strapabíró textilből készített padlószőnyegek megvédik az utastéri padlót az elhasználódástól. 
Méretben illeszkedő szőnyegek csúszásgátló hátoldallal. A vezető oldalán i10 logóval.
K7141ADE00 (balkormányos / 4 darabos készlet)
K7141ADE10 (jobbkormányos / 4 darabos készlet)

18

Védelem



5.

5. Csomagtérszőnyeg, forgatható 
A kétoldalas csomagtéri szőnyeg egyik oldalát kiváló minőségű, puha velúr,  
a másikat strapabíró, könnyen tisztítható, csúszásgátló felület borítja.
K7120ADE00 (két szinten rögzíthető, csomagtérpadló nélküli járművekhez)
K7120ADE10 (két szinten rögzíthető, csomagtérpadlóval szerelt járművekhez)
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2.

3c.

3a.

4.

5.

1. Fekete védőfólia a hátsó lökhárító 
rakodóperemre 
A fekete fólia megóvja a hátsó lökhárító felső 
élét a karcolástól és súrlódástól, így Ön 
gondtalanul pakolhat. Hátsó lökhárító 
díszítősávval együtt nem használható. 
K7272ADE00BL 

2. Átlátszó védőfólia a hátsó lökhárító 
rakodóperemre  
Hatékony, egyszerű védelem: a diszkrét, átlátszó 
fólia óvja a lökhárítót a be- és kipakolás során 
előforduló sérülésektől. Hátsó lökhárító 
díszítősávval együtt nem használható.
K7272ADE00TR 

3. Sárfogó készlet  
Ezek a kecses, egyedi kialakítású sárfogók rossz időben, úton és terepen megóvják a fenéklemezt,  
a küszöböket és az ajtókat.
3a. K7460ADE10 (első / balkormányos)
3b. K7460ADU10 (első / jobbkormányos / kép nélkül)
3c. K7460ADE20 (hátsó / balkormányos)
3d. K7460ADU20 (hátsó / jobbkormányos / kép nélkül)

4. Oldalajtó díszítőelemek 
Stílusosabb megjelenés, hatékonyabb védelem. A díszítőelemek dinamikusabbá teszik az i10 megjelenését, 
ugyanakkor óvják az oldalfalat az esetleges sérülésektől. Dekorokkal és sávokkal nem kombinálható.  
K7271ADE00

5. Ajtókilincsüreg-védő fólia 
Az ajtókilincsek mögötti üregek fokozott kopásnak vannak kitéve.  
Ezekkel a fóliákkal azonban megelőzhető a sérülés: az autó fényezése  
olyan marad, mint újkorában, mentes a köröm- és kulcsnyomoktól.
99272ADE00 (átlátszó)
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Elakadásjelző háromszög 
Biztonság az út szélén. Leállás esetén messziről észrevehetővé 
teszi Önt és járművét a többi sofőr számára. Könnyű, stabil, 
összecsukható. Az ECE-R27 szabvány követelményeinek 
megfelel. A legtöbb európai országban kötelező tartozék. 
99942ADE00

Láthatósági mellény 
Maximális láthatóság a maximális biztonságért, éjjel-nappal.  
A fényvisszaverő csíkokkal ellátott láthatósági mellényben 
messziről észlelik Önt, ha el kell hagynia autóját. Az EN 20471 
szabvány előírásainak megfelel. A legtöbb európai országban 
kötelező tartozék. Egy méretben kapható.
99941ADE00 (egy darab mellény)

Biztonsági táska 
A biztonsági táska két láthatósági mellényt, elakadásjelző 
háromszöget, valamint elsősegélynyújtó készletet tartalmaz.  
A DIN 13164:2014 szabvány előírásainak megfelel. Számos 
európai országban kötelező tartozék. 
99940ADE00 

Festékjavító készlet 
Óvja a karosszériát a korróziótól! Az eredeti festék színével 
megegyező javítókészlet ideális apró karcok, kőfelverődések 
gyors, egyszerű és hatékony javítására. Az autója színéhez 
tökéletesen illeszkedő árnyalatban. A színkódokról 
érdeklődjön márkakereskedőjénél!
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Glasscoat kezelés 
Extra védelem, extra ragyogás. A fejlett Glasscoat formula 
viaszos kezelés nélkül is óvja a külső felületeket  
a szennyeződéstől, az oldószerektől, a sószórástól,  
az autómosóktól és a madárpiszoktól. Segítségével akár  
a belső szőnyegeket és kárpitokat is megvédheti  
a mindennapos piszoktól, szennyeződéstől. 
LP982APE1BROH (Bronz csomag) 
LP982APE1SILH (Ezüst csomag) 
LP982APE1GOLH (Arany csomag)

Jégkaparó kesztyűvel  
Kényelmes megoldás az átfázott ujjak ellen. Melegen és 
szárazon tartja kézfejét, miközben a szélvédőt tisztítja.
 LP950APE01H

Téli autóápolási készlet 
A készlet tartalma egy üveg téli ablakmosó folyadék 
koncentrátum, amelynek segítségével az ablaktörlő akadás 
nélkül tisztítja a szélvédőt. A szélvédő jégmentesítésére 
szolgáló spray nemcsak megtisztítja az üvegfelületet,  
de megakadályozza annak ismételt befagyását is. Az ablak 
jégtelenítéséhez jégkaparót, a párátlanításhoz szivacsot 
rejtettünk a csomagba.
LP973APE109H 
A csomag elemei külön-külön is megrendelhetők.  
További tájékoztatásért forduljon márkakereskedőjéhez!

Nyári autóápolási készlet 
A készlet tartalmaz egy üveg nyári ablakmosó 
koncentrátumot, amely a kristálytiszta szélvédőért felel.  
A rovareltávolító spray-vel a legmakacsabb 
bogármaradványokat is letakaríthatja a szélvédőről és  
a fényszóróról. A kifejezetten könnyűfém keréktárcsákhoz 
kifejlesztett keréktárcsa-tisztító spray megkönnyíti a fékpor  
és egyéb makacs lerakódások eltávolítását. A plusz szivacs 
segít letörölni a szennyeződést az üvegfelületekről.
LP974APE102H 
A csomag elemei külön-külön is megrendelhetők.  
További tájékoztatásért forduljon márkakereskedőjéhez!

Nagyvonalú gondoskodás.

Az i10-est úgy terveztük, hogy a legszélsőségesebb körülmények között is biztonságot 
nyújtson. Olykor azonban ezek az extrák is hasznosnak bizonyulhatnak.
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Márkakereskedő pecsétje

1 A Hyundai 5 éves, kilométer-korlátozás nélküli garanciája csak a hivatalos Hyundai márkakereskedő által a 
végfelhasználónak értékesített Hyundai járművekre vonatkozik, ahogy ezt a garanciafüzet ÁSZF fejezete is 
tartalmazza. További részletekről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél! 

 
A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül 
változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépjárművek valós színe a nyomdai 
eljárás korlátai miatt eltérhet a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek 
megfelelnek az európai piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban 
látható modelleket egyes esetekben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban 
nem minden modellváltozat szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés 
nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért, kérjük, 
forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez!
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