
i30

Fastback



DODATNA OPREMA

Okrasni pokrovi zunanjih ogledal
komplet dveh
G4431ADE00ST

LED osvetlitev
Spredaj:   
99650ADE20W (bela) 
99650ADE20 (modra)

Zadaj (samo v kombinaciji s prednjo 
osvetlitvijo):   
99650ADE30W (bela) 
99650ADE30 (modra)
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Zaščitna letev na vstopnem pragu vrat / nerjaveče jeklo
komplet štirih
G4450ADE00ST

LED pomožni lučki v vratih s projekcijo logotipa i30
G4651ADE00 (2 kosa za prednja vrata)
99651ADE99 (dodaten kabel za vozila brez pametnega ključa ljuča)

LED pomožni lučki v vratih s projekcijo logotipa Hyundai
99651ADE00H (2 kosa za prednja vrata)
99651ADE99 (dodaten kabel za vozila brez pametnega ključa)

Vlečna kljuka – vertikalno snemljiva
G4281ADE40

LED pomožni lučki
99651ADE00 (2 kosa za prednja vrata)
99651ADE99 (dodaten komplet kablov za vozila brez pametnega ključa)

Ožičenje za vlečno kljuko / priklop na originalni konektor
a) s 13-polno vtičnico in zaščitnim modulom
G4621ADE00CP
b) +15/+30 razširitveni komplet za 13-polno vtičnico
55621ADE01
c) s 7-polno vtičnico in zaščitnim modulom
G4620ADE00CP
d) adapter s13-polne na 7-polno vtičnico
E919999137 
e) adapter s 7-polne na 13-polno vtičnico
55622ADB00

Mreža za pritrditev tovora*
*pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in razpoložljivost

Nosilec za 2 kolesi za vse vlečne kljuke
nosilnost 60 kg 
E823055001
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Nosilec za iPad 
(iPad® 1, 2, 3 & 4 in iPad®Air 1, 2) 
99582ADE01

Obešalnik / snemljiv
99770ADE00

Zaščita pred soncem in ledom
G4723ADE00

Kavelj za pritrditev vrečk
99743ADE00

15 palčno aluminijasto platišče
6.0Jx 15, 195/65 R15 Okrasni pokrovček in matica 
nista vključena (ni za vozila z električno parkirno 
zavoro ali 16 palčnimi zavornimi diski).
52910G4100PAC
529603K250 (sredinski pokrov)

16 palčno aluminijasto platišče Asan
6.5Jx 16, 205/55 R16
Okrasni pokrovček vključen, matica ni vključena.
G4400ADE06

15 palčno aluminijasto platišče Asan
6.0Jx 15, 195/65 R15 Okrasni pokrovček vključen, 
matica ni vključena (ni za vozila z električno 
parkirno zavoro ali 16 palčnimi zavornimi diski).
G4400ADE05

15 palčno jekleno platišče (ni na sliki)
6.0Jx 15, 195/65 R15 
(ni za vozila z električno parkirno zavoro 
ali 16 palčnimi zavornimi diski).
52910G4000PAC 

Okrasni pokrov za 15 palčno jekleno platišče 
(ni na sliki)
52960G4000

TPMS – sistem nadzora tlaka v pnevmatikah
(ni na sliki)
F2F40AK990 (TPMS ventil)

16 palčno aluminijasto platišče
6.5Jx 16, 205/55 R16 
Sredinski pokrov in matica nista vključena.
52910G4200PAC
529603K250 (sredinski pokrov)

15 palčno aluminijasto platišče Mabuk
6.0Jx 15, 195/65 R15 Okrasni pokrovček vključen, 
matica ni vključena (ni za vozila z električno 
parkirno zavoro ali 16 palčnimi zavornimi diski).
G2400ADE05

17 palčno aluminijasto platišče
7.0Jx 17, 225/45 R17 
Sredinski pokrov in matica nista vključena.
52910G4300PAC
529603K250 (sredinski pokrov)

Komplet štirih varnostnih matic in ključ / zaščita 
pred krajo platišč
99490ADE50
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Zaščita odbijača / črna folija
G4272ADE40BL

Tepih za prtljažni prostor
G4120ADE40

Zaščitna folija pod kljuko / komplet štirih
99272ADE00

Zaščita odbijača / transparentna folija
G4272ADE40TR

Zaščitne zavesice
G4460ADE10 (sprednje)
G4460ADE40 (zadnje) 

Pripomočki za čiščenje in vzdrževanje*
*pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in 
razpoložljivost

Korekturna barva*
LPA10APE2XXXXM (XX – šifra barve vozila)

*pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in 
razpoložljivost

Tepihi iz blaga / premium
komplet štirih 
G4144ADE00

Tepihi iz blaga / velur
komplet štirih 
G4143ADE00

Tepihi iz gume z barvnim logotipom (komplet štirih)
G4131ADE00BU (moder logo)
G4131ADE00GR (siv logo) 

Tepihi iz blaga / standard
komplet štirih 
G4141ADE00
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Hyundai Avto Trade,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si

5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai prodana 
preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila. Tehnični 
podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila 
prodajalca. Na porabo goriva in emisije CO2 posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe 
vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki. Slike so simbolne. Pridržujemo si pravico do napak. 
Tehnični podatki in oprema se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila prodajalca. 
Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 04/2018
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