DODATNA OPREMA
hibrid (HEV)
priključni hibrid (PHEV)
električni (EV)

Hybrid (HEV)

Plug-in (PHEV)

Electric (EV)
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LED pomožne lučke v vratih s projekcijo Hyundai logotipa
(samo za vozila s pametnim ključem)
99651ADE00H

Tepihi iz blaga Premium / velur
komplet štirih
G2144ADE00 (HEV, PHEV)

15 palčna aluminijasta platišča
6.0Jx15, 195/65 R15
G2F40AK101 (HEV)
D4F40AK990 TPMS ventili
(komplet štirih)
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LED pomožne lučke
(samo za vozila s pametnim ključem)
99651ADE00

Tepihi iz blaga z logotipom IONIQ/ velur
komplet štirih
G2143ADE10 (HEV, PHEV)
G7143ADE50 (EV)

16 palčno jekleno platišče z okrasnim pokrovom
(komplet vključuje okrasni pokrov in pet matic)
6.5Jx16, 205/55 R16
G7F40AK010 (EV bela / za TPMS*)
G7F40AK100 (EV temno siva / za TPMS*)
D4F40AK990 TPMS ventili (komplet štirih)

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

Tepihi iz gume z logotipm IONIQ
komplet štirih
G2131ADE00 (HEV, PHEV)
G7131ADE50 (EV)

16 palčna aluminijasta platišča
z modrimi vstavki
6.5Jx 16, 205/55 R16
G2F40AK040 (PHEV)
D4F40AK990 TPMS ventili
(komplet štirih)

*TPMS – sistem nadzora tlaka v pnevmatikah

17 palčna aluminijasta platišča
s temno srebrnimi vstavki
7.0Jx 17’’, 225 /45 R17 (za TPMS ventil*)
G2F40AK300 (HEV)
D4F40AK990 TPMS ventili
(komplet štirih)

Zadaj (samo v kombinaciji s prednjo):
99650ADE30 (modra)
99650ADE30W (bela)

Obešalnik / snemljiv
99770ADE10

Komplet štirih varnostnih matic in ključ / zaščita pred
krajo platišč
99490ADE50

Nosilec za iPad®
(namestitev na hrbtišče prednjega sedeža)
99582ADE01

Vlečna kljuka – vertikalno snemljiva (HEV, PHEV)
G2281ADE00
za vozila z vpisano vertikalno obremenitvijo 40 kg v homologaciji

Ožičenje za vlečno kljuko / priklop na originalni konektor
(HEV, PHEV)
a) s 13-polno vtičnico in zaščitnim modulom
G2621ADE00CP
b) +15/+30 razširitveni komplet za 13-polno vtičnico
55621ADE01
c) adapter s 13-polne na 7-polno vtičnico
E919999137
d) s 7-polno vtičnico in zaščitnim modulom
G2620ADE00CP
e) adapter s 7-polne na 13-polno vtičnico
55622ADB00

Kavelj za pritrditev vrečk
99743ADE00

Tepih za prtljažni prostor z modro obrobo in logotipom IONIQ
G2120ADE10 ((HEV, PHEV, za vozila brez dvojnega dna)

Zaščitno korito prtljažnika z modro obrobo in logotipom
IONIQ (dno v zgornjem položaju)
G2122ADE10 (brez dodatnega zvočnika, dvojno dno)
G2122ADE20 (z dodatnimi zvočniki, dvojno dno)

Zaščitna folija pod kljuko / komplet štirih
99272ADE00

Zaščita odbijača / črna folija
G2272ADE00BL

Zaščita odbijača / transparentna folija
G2272ADE00TR

Polnilni kabel
Tip 2; Mode 3; 32 A; 7,5 metrov
99631ADE003B

Korekturna barva*
LPA10APE1XXXXM (XXXX – šifra barve vozila)
*Pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in razpoložljivost.

Akumulator in metice brisalcev*
*Pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in razpoložljivost.
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1 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.
2 Garancija 8 let oziroma 200.000 prevoženih kilometrov na baterijo.
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

Vsi podatki, navedeni v tej brošuri, so začasne narave ter se lahko kadar koli in brez predhodne najave
spremenijo. Prikazane barve karoserije se lahko zaradi omejitev pri tiskanju razlikujejo od dejanskih barv.
Prikazani produkti ustrezajo ponudbi in naboru opreme, ki sta namenjena za evropsko tržišče. Brošura
predstavlja tudi vozila, opremljena z doplačljivo dodatno opremo, ne prikazuje pa polnega nabora opremskih
opcij. Hyundai si pridržuje pravico do spreminjanja navedenih tehničnih podatkov ter podatkov o opremi brez
predhodnega obvestila. Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Hyundai.
Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 02/2022

