Hyundai i20

DODATNA OPREMA

15-palčna aluminijasta platišča
6.0Jx15, 185/65 R15
Okrasni pokrovček vključen.
Lahko se uporabijo originalne matice.
Q0400ADE05GR (grafitna)
Q0400ADE05 (srebrna)

16-palčna aluminijasta platišča
6.0Jx16, 195/55 R16
Okrasni pokrovček vključen.
Lahko se uporabijo originalne matice.
Q0400ADE06BC (dvobarvna)
Q0400ADE06GR (grafitna)

Pokrov vzvratnih ogledal (za vozila z integriranimi smerniki v ogledalu) – komplet dveh
Q0431ADE00BL (phantom black)
Q0431ADE00TRS (aqua turquoise)
Q0431ADE00TRD (tomato red)

Obroba zadnjega odbijača
Q0274ADE00BL (phantom black )
Q0274ADE00TRS (aqua turquoise)
Q0274ADE00TRD (tomato red)
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17-palčna aluminijasta platišča
7.0Jx17, 215/45 R17
Okrasni pokrovček vključen.
Lahko se uporabijo originalne matice.
Q0400ADE07BC (dvobarvna)
Q0400ADE07GR (grafitna)

Obrobe prednjih luči komplet dveh
Q0390ADE00BL (phantom black)
Q0390ADE00TRS (aqua turquoise)
Q0390ADE00TRD (tomato red)

Okrasna letev prtljažnih vrat
Q0491ADE00BL (phantom black)
Q0491ADE00TRS (aqua turquoise)
Q0491ADE00TRD (tomato red)

15-palčno jekleno platišče in okrasni pokrov
52970Q0000 (pokrov)
52910C8001 (jekleno platišče)

Stranske obrobe komplet dveh
Q0420ADE00BL (phantom black)
Q0420ADE00TRS (aqua turquoise)
Q0420ADE00TRD (tomato red)

Zaščitna folija pod kljuko
komplet štirih
99272ADE00

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

Okrasne nalepke, »sport« črte
Q0200ADE00WH (glossy white)
Q0200ADE00BL (matt black)

LED osvetlitev

Gumijasti tepihi »all weather« komplet štirih
Q0131ADE00GR (sivi poudarki)
Q0131ADE00BU (modri poudarki)

Okrasne nalepke, »racing« črte
Q0200ADE10WH (glossy white)
Q0200ADE10BL (matt black)
Q0200ADE10BU (sea blue)

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

Zadaj (samo v kombinaciji s sprednjo):
99650ADE31 (modra)
99650ADE31W (bela)

Tepihi iz blaga / standard
Komplet štirih (voznikov tepih z logom i20)
Q0141ADE00

Zaščitne letve na vstopnem pragu / nerjaveče jeklo
komplet štirih
Q0450ADE00ST

Zaščitna folija za prag komplet štirih
99451ADE00TR (transparentna)
99451ADE00BL (črna)

Tepihi iz blaga / velur
Komplet štirih (prednja tepiha z logom i20)
Q0143ADE00
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Zaščitno korito prtljažnika z logom i20
Q0122ADE00 (za vozila brez dvojnega dna in subwooferja v prtljažniku)
Q0122ADE10MH (za vozila MHEV z dvojnim dnom in subwooferjem v prtljažniku)
Q0122ADE10 (za vozila z dvojnim dnom brez subwooferja v prtljažniku)

Tepih za prtljažni prostor
Q0120ADE10MH (za MHEV vozila z dvojnim dnom in subwooferjem v prtljažniku,
z logom i20)
Q0120ADE10 (za vozija z dvojnim dnom brez subwooferja v prtljažniku, z logom i20)
Q0120ADE00 (za vozila brez dvojnega dna, brez loga i20)

Zaščita odbijača
Q0272ADE00TR (transparentna folija)
Q0272ADE00BL (črna folija)

Bočne letvice / nerjaveče jeklo
Q0271ADE00CL

Bočne letvice
Q0271ADE00BL

Obešalnik / snemljiv
99770ADE10

Naslon za roko z odlagalnim predalom
Q0161ADE00

Nosilec za iPad®
(za iPad® 1, 2, 3 in 4 ter iPad®Air 1 in 2)
99582ADE01

Organizator prtljažnega prostora
zložljiv do 30 kg (v: 27 cm, š: 35 cm; d: 50 cm; teža: 982 g)
99123ADE00
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Zaščita pred soncem in snegom
Q0723ADE00

Korekturna barva*
LPA20APEXXXXXH
*pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in razpoložljivost

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

Ožičenje za vlečno kljuko
Za vozila brez konektorja:
Q0621ADE00CP (13-polna vtičnica / vodoodporno ohišje)
55621ADE01 (+15/+30 razširitveni komplet za 13-polno vtičnico)
Q0620ADE00CP (7-polna vtičnica / z luknjami za odtekanje
vode)
Priklop na originalni konektor:
E919999137 (adapter za priklop s13-polne vtičnice na 7-polno
vtičnico prikolice)
55622ADB00 (adapter za priklop s 7-polne vtičnice na13-polno vtičnico prikolice)
Vlečna kljuka / vertikalno snemljiva
Q0281ADE00

Več informacij pri pooblaščenem prodajalcu vozil Hyundai.

Nosilec za kolo / pritrditev na vlečno kljuko
E823055001 (za 13 polno vtičnico)
Z pritrditev na 7 polno vtičnico se pozanimajte pri pooblaščenem prodajalcu.
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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.

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

