Tartozékok

i20
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Eredeti tartozékok

Tegye élete részévé
az i20-asát eredeti
Hyundai tartozékokkal.

Az egyediség stílus kérdése. Tegye teljesen sajátjává autóját:
válogasson legkiválóbb minőségű tartozékaink közül, amelyek
nemcsak tökéletesen harmonizálnak autójával, de vonzóbbá is
teszik azt! Legyen szó a látványos színben kapható optikai
kiegészítőkről, a divatos matricákról vagy a stílusos
keréktárcsákról, tartozékainkat ugyanazon kiemelkedő minőségi
elvárások szerint tervezzük, gyártjuk és teszteljük, mint magát
az i20-ast. Az utasteret pedig szerelje fel a kényelmi színvonalat
emelő, vagy a felületek védelmét biztosító kiegészítőkkel!
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Keréktárcsák

1a.

1b.

2a.

A keréktárcsa az az autónak,
ami a hölgyeknek a cipő.
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2b.

3a.

3b.

Hiszen az autó nem csak az autózásról szól. Az eredeti i20
keréktárcsák szemet gyönyörködtetőek, különösen, amikor
parkolunk. Válasszon az elegáns színek és formatervek
széles kínálatából: ami összeköti őket, az az eredeti
Hyundai minőség és a stílusos megjelenés.

4.

1. Könnyűfém keréktárcsa, 15 colos, Sejong
15 colos tízküllős könnyűfém keréktárcsa, 6.0Jx15,
alkalmas 185/65 R15 abroncsokhoz.
Kerékagy-borítással. Az eredeti kerékcsavarok használhatók.
1a. Q0400ADE05 (ezüst)
1b. Q0400ADE05GR (grafitszürke)

4. Acél keréktárcsa dísztárcsa, 15 colos
Kiváló minőségű műanyag keréktárcsa eredeti 15 colos acél
keréktárcsákhoz.
6.0Jx15, alkalmas 185/65 R15 abroncsokhoz. Téli használatra ideális.
52910C8001 (acél keréktárcsa)
52970Q0000 (dísztárcsa)

2. Könnyűfém keréktárcsa, 16 colos, Sinan
16 colos tízküllős könnyűfém keréktárcsa, 6.5Jx16,
alkalmas 215/70 R16 abroncsokhoz.
Kerékagy-borítással. Az eredeti kerékcsavarok használhatók.
2a. Q0400ADE06BC (kéttónusú / mart felületkezelés)
2b. Q0400ADE06GR (grafitszürke)

5. Kerékőr kulccsal
A zárható kerékcsavarok hatékony lopásvédelmet nyújtanak.
Megnyugtató érzés tudni, hogy könnyűfém keréktárcsáit legközelebb is
ott találja majd, ahol a legjobban mutatnak: autóján.
99490ADE50 (4 darabos készlet)

3. Könnyűfém keréktárcsa, 17 colos, Seoul
17 colos ötküllős könnyűfém keréktárcsa, 7.0Jx17,
alkalmas 215/45 R17 abroncsokhoz.
Kerékagy-borítással. Az eredeti kerékcsavarok használhatók.
3a. Q0400ADE07BC (kéttónusú/ mart felületkezelés)
3b. Q0400ADE07GR (grafitszürke)
5.
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Stílus

Tegye színesebbé az életét!
Minden az Ön stílusa körül forog.
Divatos tartozékok széles választékával teheti kívül-belül még látványosabbá az i20-ast. A speciális külső és belső optikai elemek a kormánykerék-betétektől a kilincsdíszítéseken át a külső tükörburkolatig, és így tovább - határozottan egyedi megjelenést kölcsönöznek
az i20-asnak. Három karakteres szín (Tomato Red, Aqua Turquoise és Phantom Black) közül választhat.
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Stílus

Tomato
Red

1. Kormánykerék betét* | 2. Ajtókilincs díszítés*
Ihletett részlet: a Tomato Red karosszéria díszítésekkel harmonizáló belső
dekorelemek
1. Q0014ADE00TRD | 2. Q0012ADE00TRD
3.

4.

3. Külső tükörházborítás
A külső tükörházborítás lenyűgöző részletekkel és színfoltokkal gazdagítja
az i20 külső megjelenését. Csak irányjelzővel szerelt külső visszapillantó
tükrökhöz.
Q0431ADE00TRD
4. Elsőlámpa-díszítőkeret
A dinamikus új LED-es nappali világítás színes keretével különösen
sportossá teheti az i20 megjelenését.
Q0390ADE00TRD

1. | 2.

5.

5. Oldalsó kötények
Elegáns és sportos. A Tomato Red árnyalatú oldalsó kötények exkluzív,
egyedi megjelenést kölcsönöznek az i20-asnak.
Q0420ADE00TRD
6. Hátsó lökhárító-díszítősáv
A díszítősáv visszafogott, kifinomult vízszintes stíluselemként húzódik végig
az i20 hátsó lökhárítójának a felső felületén.
Q0274ADE00TRD
7. Csomagtérajtó-díszítősáv
Minden részletében végtelenül elegáns. A Tomato Red árnyalatú sáv
stílusosan mutat a csomagtérajtón.
Q0491ADE00TRD
8. Külső optikai csomag
Az i20 optikai kiegészítőinek magával ragadó választékával kiemelkedhet
a tömegből. Az optikai készlet az 5., 6. és 7. számú elemeket tartalmazza.
Q0300ADE00TRD

6.

7.

* 2021 áprilisától rendelhető.
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Stílus

Aqua
Turquoise

3.

1. Kormánykerékbetét* | 2. Ajtókilincs-díszítés*
Üde, friss hangulat az utastérben: kormánykerék betét
és ajtókilincs díszítés Aqua Turquoise színben.
1. Q0014ADE00TRS | 2. Q0012ADE00TRS
3. Külső tükörházborítás
A külső tükörházborítás lenyűgöző részletekkel és színfoltokkal
gazdagítja az i20 külső megjelenését. Csak irányjelzővel szerelt
külső visszapillantó tükrökhöz.
Q0431ADE00TRS

1. | 2.

4. Elsőlámpa-díszítőkeret
A dinamikus új LED-es nappali világítás színes keretével
különösen sportossá teheti az i20 megjelenését.
Q0390ADE00TRS
5. Oldalsó kötények
Elegáns és sportos. Az Aqua Turquoise árnyalatú oldalsó kötények
exkluzív, egyedi megjelenést kölcsönöznek az i20-asnak.
Q0420ADE00TRS
6. Csomagtérajtó-díszítő sáv
Minden részletében végtelenül elegáns. Az Aqua Turquoise
árnyalatú sáv stílusosan mutat a csomagtérajtón.
Q0491ADE00TRS
7. Hátsólökhárító-díszítősáv
A díszítősáv visszafogott, kifinomult vízszintes stíluselemként
húzódik végig az i20 hátsó lökhárítójának a felső felületén.
Q0274ADE00TRS

5.

4.

8. Külső optikai csomag
Az i20 optikai kiegészítőinek magával ragadó választékával
kiemelkedhet a tömegből. Az optikai készlet az 5., 6. és 7. számú
elemeket tartalmazza.
Q0300ADE00TRS
* 2021 áprilisától rendelhető.
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6.

7.

Stílus
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Stílus

Phantom
Black

8.
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Stílus

4.

3.

1. Kormánykerék betét* | 2. Ajtókilincs-díszítés*
Éjjeli autózás: kormánykerék betét és ajtókilincs díszítés Phantom Black
színben.
1. Q0014ADE00BL | 2. Q0012ADE00BL
3. Külső tükörházborítás
A külső tükörházborítás lenyűgöző részletekkel és színfoltokkal
gazdagítja az i20 külső megjelenését. Csak irányjelzővel szerelt
külső visszapillantó tükrökhöz.
Q0431ADE00BL
4. Elsőlámpa-díszítőkeret
A dinamikus új LED-es nappali világítás színes keretével különösen
sportossá teheti az i20 megjelenését.
Q0390ADE00BL
5. Hátsólökhárító-díszítősáv
A díszítősáv visszafogott, kifinomult vízszintes stíluselemként húzódik
végig az i20 hátsó lökhárítójának a felső felületén. Fekete szemcsézett
kivitelben is rendelhető, amely egyszerre látványos és hatásosan védi a
felületet.
5a. Q0274ADE00BL (Phantom Black)
5b. Q0274ADE00 (Fekete szemcsézett)
6. Oldalsó kötények
Elegáns és sportos. A Phantom Black árnyalatú oldalsó kötények
exkluzív, egyedi megjelenést kölcsönöznek az i20-asnak.
Q0420ADE00BL
1. | 2.

5a.

5b.

7. Csomagtérajtó-díszítősáv
Minden részletében végtelenül elegáns. A Phantom Black árnyalatú sáv
stílusosan mutat a csomagtérajtón.
Q0491ADE00BL
8. Külső optikai csomag
Az i20 optikai kiegészítőinek magával ragadó választékával kiemelkedhet
a tömegből. Az optikai készlet az 5a., 6. és 7. számú elemeket
tartalmazza.
Q0300ADE00BL
* 2021 áprilisától rendelhető.

6.

7.
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Stílus

Minden tekintet Önre
irányul.

A különböző formájú és színű matricákkal még karakteresebbé teheti az i20
megjelenését. Biztos lehet benne, hogy a kínálatban megtalálja a személyiségéhez
tökéletesen illő mintázatot. Autója megjelenését hangulatvilágítással és
küszöbbetétekkel teheti tökéletessé.
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Stílus

1a.

1b.

1c.

2a.

2b.

2c.

1. Matricacsomag, Sport sávok
A látványos Sport sávozás kihangsúlyozza az autó plasztikus alsó
karaktervonalát.
1a. Q0200ADE00WH (Glossy White) | 1b. Q0200ADE00BU (Sea Blue) |
1c. Q0200ADE00BL (Matt Black)
2. Matricacsomag, Racing sávok
A motorházfedélre és a tetőre rögzíthető, látványos Racing sávok álló
helyzetben is a sebesség érzetét keltik: tegye még sportosabbá autója
megjelenését!
2a. Q0200ADE10WH (Glossy White) | 2b. Q0200ADE10BU (Sea Blue) |
2c. Q0200ADE10BL (Matt Black)
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Stílus

1.
1. Oldalsó díszítősáv
Tegye még elegánsabbá, még dinamikusabbá az
i20 oldalsó paneljeinek megjelenését ezekkel a
magasfényű nemesacél oldalsó díszítősávokkal.
Q0271ADE00CL

2. Küszöbvédő borítás
Az első benyomás a legfontosabb. Az i20
logójával díszített nemesacél küszöbvédő
elemek látványosan köszöntik beszálló utasaikat.
Q0450ADE00ST (4 darabos készlet)

2. | 3a.
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Stílus

3c.
3. LED lábtér-megvilágítás
Hangsúlyozza ki az utastér prémium hangulatát
a lábtér rejtett megvilágításával! A barátságosan
hívogató, kifinomult környezeti megvilágítás az
ajtók nyitásakor, illetve csukásakor aktiválódik,
majd a motor beindulásakor fokozatosan
elalszik. Divatos kék és klasszikus fehér színben.
A második üléssori világítás csak az első
üléssorival együtt építhető be.
3a. 99650ADE20W (fehér, első üléssor)
3b. 99650ADE31W (fehér / második üléssor)
3c. 99650ADE20 (kék, első üléssor)
3d. 99650ADE31 (kék / második üléssor)

3b.

3d.
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Védelem

Vigyázzon arra, amit szeret!
Az évszakok és a mindennapi használat nagy igénybevételnek teszik ki autóját. Óvja az i20-ast a kopástól és kosztól: válassza az eredeti Hyundai
padlószőnyegeket, csomagtéri szőnyegeket és tálcákat, valamint az autójához tökéletesen illeszkedő védőfóliákat!

1. Négyévszakos szőnyegek színes díszítéssel
A tartós, könnyen tisztítható padlószőnyegek a
legszélsőségesebb időjárásban, a legélvezetesebb
kaland során is hatékonyan és hiánytalanul óvnak a
nedvesség, a sár és a homok ellen.
1a. Q0131ADE00GR (balkormányos /
szürke dizájnelem)
1b. Q0131ADE00BU (balkormányos /
kék dizájnelem)
2 Textil padlószőnyeg, alap
A strapabíró textilből készített padlószőnyegek
megvédik az utastéri padlót az elhasználódástól.
Méretpontos szőnyegek csúszásgátló hátoldallal.
A vezető oldalán az i20 logójával.
Q0141ADE00 (balkormányos / 4 darabos készlet)

2.

3.

1a.
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1b.

3. Textil padlószőnyeg, velúr
Amilyen remekül néz ki, olyan strapabíró a kiváló
minőségű velúr padlószőnyeg. A lábtérbe
tökéletesen illeszkedő szőnyegeket az i20 logója
díszíti. A szőnyegeket a rögzítőpontokhoz
illeszthetjük, hátoldaluk csúszásgátló kialakítású.
Q0143ADE00 (balkormányos / 4 darabos készlet)

Védelem

5.

6.

Csomagtérszőnyeg
A kétoldalas csomagtéri szőnyeg egyik oldalát kiváló minőségű, puha velúr, a másikat strapabíró, könnyen
tisztítható, csúszásgátló felület borítja.
Q0120ADE00 (két szinten rögzíthető csomagtérpadló, illetve csomagtérben elhelyezett mélynyomó nélküli
járművekhez, kép nélkül)

5. Csomagtérszőnyeg
Méretre készült, védelemre termett. Mindegy,
mit szállít, ezzel a szőnyeggel hosszan
megőrizheti a csomagtartó újkori megjelenését.
Kiváló minőségű velúr anyagból, az i20 logójával.
Q0120ADE10MH (két szinten rögzíthető
csomagtérpadlóval, valamint csomagtérben
elhelyezett mélynyomóval szerelt járművekhez)
Q0120ADE10 (két szinten rögzíthető
csomagtérpadlóval szerelt, de csomagtérben
elhelyezett mélynyomó nélküli járművekhez)

6. 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.
Q0122ADE00 (két szinten rögzíthető csomagtérpadló, illetve
csomagtérben elhelyezett mélynyomó nélküli járművekhez)
Q0122ADE10 (két szinten rögzíthető csomagtérpadlóval szerelt,
de csomagtérben elhelyezett mélynyomó nélküli járművekhez)
Q0122ADE10MH (két szinten rögzíthető csomagtérpadlóval,
valamint csomagtérben elhelyezett mélynyomóval szerelt
járművekhez)

17

Védelem

1.

1. Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, átlátszó
Hatékony, egyszerű védelem: a diszkrét, átlátszó fólia óvja a lökhárítót a be- és kipakolás során
előforduló sérülésektől. Hátsó lökhárító díszítősávval együtt nem használható.
Q0272ADE00TR
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2.

2. Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, fekete
Fedje le a gondokat. A fekete fólia óvja a hátsó lökhárító felső élét a karcolástól és súrlódástól, így Ön
gondtalanul pakolhat. Hátsó lökhárító díszítősávval együtt nem használható.
Q0272ADE00BL

Védelem

3.

4.

5.

3. Ajtó küszöbvédő fólia, átlátszó
A diszkrét, átlátszó anyag óvja a felületet a karcolódástól, így segít megőrizni
autója makulátlan állapotát. Öntapadós.
99451ADE00TR (4 darabos készlet)
4. Ajtó küszöbvédő fólia, fekete
A tartós, fekete fólia hatékonyan óvja a fényezést a mindennapi igénybevételtől.
Öntapadós.
99451ADE00BL (4 darabos készlet)

6.

5. Oldalajtó-díszítőelemek
Stílusosabb megjelenés, hatékonyabb védelem. A díszítőelemek dinamikusabbá teszik az i20
megjelenését, ugyanakkor óvják az oldalfalat az esetleges sérülésektől. Matricákkal és sávokkal
nem kombinálható.
Q0271ADE00BL
6. Ajtókilincs üregvédő 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 körömés kulcsnyomoktól.
99272ADE00 (átlátszó/ 4 darabos készlet)
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Komfort

A kényelem a
biztonságos vezetés
alapköve.

Akkor tud a legkönnyebben az útra koncentrálni, ha jól érzi magát a környezetében.
A Hyundai jégvédő és napellenző elem nyáron hűvösen tartja a belső teret, télen pedig
feleslegessé teszi a jégkaparást. Kabátját akassza a praktikus vállfára, gyermekei
szórakoztatásáról pedig gondoskodjon a hátsó üléssori tartóba helyezett tablettel.
A kartámasz alatti, hasznos tárolórekeszben pedig mindent a keze ügyében tarthat.
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Jégvédő és napellenző
Kényelem és kilátás egész évben. Erős napsütésben megakadályozza az utastér túlzott
felmelegedését; hidegben óvja a szélvédőt a lefagyástól.
Q0723ADE00

Komfort

Illusztrációs kép

Könyöktámasz tárolódobozzal
Praktikus kartámasz és kézre eső tárolórendszer
egyben. A vezetőülésre szerelt állítható,
felhajtható kartámasz praktikus rekeszében
elférnek az apró személyes tárgyak. Csak gyári
beépítésű padlókonzol nélküli járművekhez.
Q0161ADE00

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

Leszerelhető vállfa
Gyűrődésmentes ruhaszállítás. A vállfa könnyen rögzíthető az első ülésre,
majd az irodában vagy szállodai szobában is használható. Ha hátsó
utasokat szállít, el kell távolítani!
99770ADE10
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Szabadidő

Semmit nem kell otthon hagynia.
Akár piknikezni indul, akár kerékpáros túrára készül, vagy lakókocsival mennek nyaralni, a Hyundai egyedi szállítási megoldásokkal siet a segítségére. A csomagtéri rendezővel mindig
rendezetten tarthatja a csomagtartót. Az eredeti Hyundai vonóhorog 7 vagy 13 pólusú csatlakozóval rendelhető - attól függően, hogy mire szeretné használni. A 7 pólusú csatlakozó
tökéletes az eredeti kerékpártartóhoz, míg a 13 pólusú kábelezéssel utánfutót is vontathat. Jó pihenést!

1.

1. Leszerelhető vonóhorog
A rozsdamentes acélból készült vonóhoroggal biztonságosan és hatékonyan szállíthatja felszerelését.
A háromgolyós reteszelő rendszerrel szerelt vonóhorog egyszerűen leszerelhető.
A kerékpártartó legnagyobb terhelhetősége 75 kg, beleértve a kerékpártartó tömegét is.
UNECE 55R tanúsítvánnyal.
Q0281ADE00
2. Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó
Akár egy-, akár többnapos kerékpáros kirándulásra indul, a kerékpártartó leegyszerűsíti a kerékpárok
rögzítését és leemelését. Két kerékpár szállítására alkalmas, legnagyobb terhelhetősége 60 kg.
Kompakt, lopásvédett rendszer, ráadásul a csomagtartó nyitásához nem kell leemelnie a kerékpárokat.
A kerékpártartó 13 pólusú csatlakozóval rendelkezik. Felszereléséhez 13 pólusú vonóhorog kábelköteg,
vagy 7 pólusú kábelköteg + 7/13 pólusú átalakító adapter szükséges.
E823055001 (balkormányos)
Vonóhorog kábelköteg
Az installáció a jármű eredeti csatlakozói mellett egy olyan multifunkcionális vontatmánymodult
alkalmaz, amely felerősíti a szükséges jeleket. A hagyományos és LED-es utánfutó hátsó lámpákkal
egyaránt kompatibilis termék, fényjelzéssel figyelmeztet a vontatmány irányjelzőjének
meghibásodására. A hátsó ködlámpa automatikusan deaktiválódik vontatmány csatlakoztatásakor.
A 13 pólusú rendszer a modern lakókocsik minden funkcióját képes kiszolgálni. A funkcionalitás
maximális kihasználása érdekében kérjük, rendeljen külön +15/+30 hosszabbító kábelt.
13 pólusú csatlakozó: Q0621ADE00CP (vízálló tokozással)
+15/+30 hosszabbító 13 pólusú csatlakozóhoz: 55621ADE01
7 pólusú csatlakozó: Q0620ADE00CP (vízleeresztő lyukakkal)
A vonóhorog tényleges használatától függően adapterekkel alakíthatja át ideiglenesen
a 7 pólusú rendszert 13 pólusú, és fordítva.
13 pólusú (jármű) 7 pólusúra (utánfutó/lakókocsi) adapter: E919999137
7 pólusú (jármű) 13 pólusúra (utánfutó/lakókocsi) adapter: 55622ADB00
2.
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További tájékoztatásért forduljon márkakereskedőjéhez!

Szabadidő

3.

3. Csomagtéri rendező, összehajtható
Ideális megoldás a szállítandók gyors rendezésére és rögzítésére.
Használaton kívül laposra hajtható. Szállítását praktikus hordszíjak és
fogantyúk teszik kényelmessé. A Hyundai logójával.
99123ADE00
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Ajándéktárgyak

Lenyűgözően stílusos.
Hyundai kollekció.
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Ajándéktárgyak

Széldzseki, uniszex

Bélelt mellény, uniszex

Softshell kabát, női

Pulóver, női

Pulóver, férfi

Kardigán, férfi

Pulóver, férfi

Softshell kabát, férfi
Termék

Pólóing, férfi

Softshell kabát

93% poliészter, 7% elasztán. Egyedi cipzár, a szív fölött és a háton
szilikon logónyomat.

Széldzseki

Méret

XS

Férfi

S

M

L

XL

XXL

3XL

●

●

●

●

●

●

Női

●

●

●

●

●

●

100% poliészter. Egyedi cipzár, a szív fölött és a háton
szilikonos logónyomat.

Uniszex

●

●

●

●

●

●

●

Bélelt mellény

100% poliészter. Egyedi cipzár, oldalt hálós a jobb szellőzésért,
szilikonos logónyomat a szív fölött és a háton.

Uniszex

●

●

●

●

●

●

●

Pulóver

80% pamut, 20% poliészter. Egyedi cipzár, a szív fölött és a háton
hímzett logó.

Férfi

●

●

●

●

●

●

Pulóver

80% pamut, 20% poliészter. Hímzett logó a szív fölött és a háton.

Férfi

●

●

●

●

●

●

Pulóver

80% pamut, 20% poliészter. Egyedi cipzár, a szív fölött és a háton
hímzett logó.

Férfi

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Pólóing

100% pamut. Hímzett logó a szív fölött és a háton.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Pólóing, női

Bármerre jár, ezek a stílusos, egymással harmonizáló ruhadarabok nagy sikert
aratnak majd. A Hyundai kollekció darabjai minden évszakban helytállnak.
Öltözködjön rétegesen, és minden időjárásban jól érezheti magát!
Akár szurdokban, akár városban kalandozik, sem a szél vagy az eső,
sem a meleg vagy a hideg nem állíthatja meg.

Leírás

Hyundai sapka

Női

●

Férfi
Női

●

●
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Elakadásjelző háromszög
Biztonság az út szélén. Ezzel a kiválóan látható
háromszöggel messziről észlelik Önt a közeledő autósok.
A könnyű, stabil, összecsukható háromszög teljesíti az
ECE-R27 szabvány követelményeit. A legtöbb európai
országban kötelező tartozék.
99942ADE00
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Láthatósági mellény
Kiváló észlelhetőség, maximális biztonság éjjel és nappal.
A fényvisszaverő csíkokkal ellátott láthatósági mellényben
messziről észlelik Önt, ha el kell hagynia autóját. Teljesíti az
EN 20471 szabvány előírásait. A legtöbb európai országban
kötelező tartozék. Egy méretben kapható.
99941ADE00 (egy darab mellény)

Felszerelési táska
A felszerelési táska teljes körű biztonságot jelent. Két
láthatósági mellényt, elakadásjelző háromszöget, valamint
elsősegélynyújtó készletet tartalmaz. Megfelel a hatályos DIN
13164:2014 szabvány előírásainak. Számos európai országban
kötelező tartozék.
99940ADE00

Festékjavító készlet
Óvja a karosszériát a korróziótól. Az eredeti festékjavító
készlet ideális apró karcok, kőfelverődések gyors, egyszerű és
hatékony javítására. Az autója színéhez tökéletesen illeszkedő
árnyalatban. A színkódokról érdeklődjön márkakereskedőjénél!

Biztonság és ápolás

Biztonságos utazást
és akadálytalan kilátást!
Ne feledje: a legtöbb európai országban a gépkocsi kötelező tartozéka az elakadásjelző háromszög,
az elsősegélynyújtó készlet, valamint a minden utas számára elegendő mennyiségű láthatósági
mellény! A Hyundai eredeti biztonsági tartozékaival minden előírásnak megfelelhet. Ablaktisztító
termékeink pedig télen és nyáron egyaránt tökéletes kilátást szavatolnak, így még biztonságosabbá
téve a vezetést.

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
Praktikum, didergés nélkül. Tartsa kézfejét melegen, szárazon,
miközben a szélvédőt tisztítja!
LP950APE01H

Téli autóápolási készlet
A készlet tartalmaz egy üveg téli ablakmosó folyadék
koncentrátumot, amellyel akadálytalanul siklik a szélvédőn
az ablaktörlő. Emellett a szélvédő jégmentesítésére szolgáló,
pumpás spray nem csak megtisztítja az üvegfelületet,
de megakadályozza annak ismételt befagyását. Az ablak
megtisztítását jégkaparó segíti, míg a szivacs letörli a párát
az ablaküvegről.
LP973APE109H
A csomag elemei külön-külön is megrendelhetőek.
További tájékoztatásért forduljon márkakereskedőjéhez!

Nyári autóápolási készlet
A készlet tartalmaz egy üveg nyári ablakmosó
koncentrátumot, amely kristálytiszta szélvédőt biztosít.
A rovareltávolító spray-vel a legmakacsabb
bogármaradványokat is le lehet takarítani a szélvédőről és
a fényszóróról. A kifejezetten könnyűfém keréktárcsákhoz
kifejlesztett keréktárcsa-tisztító spray megkönnyíti a fékpor
és egyéb lerakódások eltávolítását. A plusz szivacs segít
letörölni a szennyeződést az üvegfelületekről.
LP974APE102H
A csomag elemei külön-külön is megrendelhetőek.
További tájékoztatásért forduljon márkakereskedőjéhez!
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Dealer stamp
Kereskedő
pecsétje

1

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!
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