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Nic nie pasuje lepiej niż 
oryginalne akcesoria 
Hyundai
Nasze akcesoria zaprojektowano i opracowano, aby poprawiać wygląd  
i możliwości nowego i30. Zostały one precyzyjnie wykonane, dzięki czemu 
doskonale dopasowują się do samochodu. Wysoka jakość materiałów i ry-
gorystyczna dbałość o szczegóły zapewniają, że nasze akcesoria spełniają 
surowe standardy produkcyjne wymagane dla wszystkich produktów Hyundai. 
Doradca sprzedaży chętnie pomoże w dokonaniu wyboru. Warto pamiętać, 
że oryginalne akcesoria Hyundai i nowy i30 są stworzone dla siebie.

Akcesoria przedstawione w niniejszej broszurze pasują zarówno do mo-
delu z przed (2012) jak i po liftingu (2015), chyba że zaznaczono inaczej. 
Akcesoria z dopiskiem Turbo są przeznaczone dla wersji Turbo (model 
2015).
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Obręcz ze stopów lekkich 17" (dwukolorowa Sohari)
Obręcz 17" ze stopów lekkich z pięcioma szprychami o atrakcyjnym wyglądzie.
Pasuje do opon 225/45 R17.
A6400ADE05 (5d + 3d + Wagon)
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Obręcz ze stopów lekkich 15"
Obręcz 15" ze stopów lekkich z pięcioma szprychami  
o dynamicznym wyglądzie. 6.0Jx15, typ A, pasuje do 
opon 195/65 R15. Tylko do samochodów fabrycznie 
wyposażonych w koła 15" z ręcznym hamulcem 
postojowym. A5F40AC150 (5d + 3d + Wagon)

Obręcz stalowa 15”
Pasuje do opon 195/65 R15. Świetnie sprawdzają się 
z ogumieniem zimowym. Tylko dla pojazdów 
z ręcznym hamulcem postojowym. 
52910A6050PAC (5d + 3d + Wagon) 

Nakrętki zabezpieczające koła  
(komplet z kluczem)
Zabezpiecz atrakcyjne obręcze za pomocą 
4 specjalnych nakrętek. 
99490ADE10 (5d + 3d + Wagon)

TPMS - System monitorowania ciśnienia 
w ogumieniu
Oryginalne czujniki identyczne z montowanymi 
fabrycznie zapewniają optymalną funkcjonalność  
i długą żywotność baterii w czujnikach. Zestaw 
zawiera 4 czujniki i 4 nakrętki.  
3NF40AC000 (5d + 3d + Wagon)

Obręcz ze stopów lekkich 15" (srebrna Jindo)
Klasyczna obręcz 15" ze stopów lekkich z sześcioma 
szprychami. 6.0Jx15”, pasuje do opon 195/65 R15. 
Tylko do samochodów fabrycznie wyposażonych  
w koła 15". A6400ADE01 (5d + 3d + Wagon)

 KOŁA 

Pokaż swoją indywidualność
Dobór odpowiednich kół najlepiej podkreśli wyjątkową osobowość Twojego nowego i30.  
Wybierz z gamy oryginalnych obręczy Hyundai, które zapewniają doskonałe dopasowanie i gwarantują wysoką jakość. 

Obręcz ze stopów lekkich 17"
Wyróżniająca się obręcz ze stopów lekkich 17"  
z pięcioma podwójnymi szprychami i ozdobnymi, 
chromowanymi elementami. 7.0Jx17, pasuje do opon 
225/45 R17. Zestaw zawiera nakładkę i pięć nakrętek.
A5F40AC550 (5d + 3d + Wagon)

Obręcz ze stopów lekkich 16"
Obręcz 16" ze stopów lekkich z piecioma szprychami, 
dwukolorowa, 6.5Jx16, pasuje do opon 205/55 R16.
Zestaw zawiera nakładkę i pięć nakrętek.
A5F40AC700 (5d + 3d + Wagon)

Obręcz ze stopów lekkich 17"
Obręcz 17" ze stopów lekkich z dziesięcioma 
szprychami, srebrna, 7.0Jx17, pasuje do opon 225/45 
R17. Zestaw zawiera nakładkę i pięć nakrętek.
A5F40AC850 (5d + 3d + Wagon)

Obręcz ze stopów lekkich 18"
Obręcz 18" ze stopów lekkich z pięcioma podwójnymi 
szprychami, srebrna, 7.5Jx18, do opon 225/40 R18. 
Zestaw zawiera nakładkę i pięć nakrętek. Pasuje tylko 
do wersji Turbo.
A6F40AC600 (Turbo 5d + Turbo 3d, tylko model 2015)

Obręcz ze stopów lekkich 16"
Obręcz 16" ze stopów lekkich z pięcioma szprychami  
o sportowym wyglądzie. 6.5Jx16, typ A, pasuje do opon 
205/55 R16. Zestaw zawiera nakładkę i pięć nakrętek. 
A5F40AC350 (5d + 3d + Wagon)
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Nakładki na lusterka boczne. Wykonane z błyszczącej stali nierdzew-
nej nakładki na lusterka boczne będą wyjątkowo atrakcyjnym dodat-
kiem, który harmonijnie łączy się z innymi akcesoriami i30. Pasują do 
samochodów z kierunkowskazami LED w lusterkach i bez nich. 2 sztuki. 
A6431ADE00ST (5d + 3d + Wagon)

Nakładki progowe. Wrażenie luksusu przy każdym otwarciu drzwi. Te wysokiej jakości, wykonane z aluminium (5d, Wagon) lub ze stali nierdzewnej 
(3d) nakładki progowe idealnie pasują i są ozdobione logo i30.  
A6450ADE00 (5d + Wagon, 4 sztuki, zdjęcie po lewej), A6450ADE01ST (3d, 2 sztuki, zdjęcie po prawej)

Listwa ozdobna bagażnika. Stworzona jako uzupełnienie innych detali stylistycznych błyszcząca listwa ze 
stali nierdzewnej dopełnia wygląd drzwi bagażnika.  
A6491ADE00ST (5d + 3d + Turbo 5d + Turbo 3d), A6491ADE10ST (Wagon)

STYLIZACJA 

Odrobina wyjątkowości
Dodatkowo popraw stylowy wygląd nowego i30 doskonale dopasowanymi akcesoriami, które sprawią,  
że będzie wyjątkowy. Błyszczące elementy pokazane na tej stronie świetnie się uzupełniają.

Boczne listwy ozdobne. Sportowy akcent w dolnej części drzwi. Wykonane z błyszczącej stali nierdzewnej 
odpornej na warunki zewnętrzne. A6271ADE00ST (5d + Wagon + Turbo 5d), A6271ADE10ST (3d + Turbo 3d)
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Białe podświetlenie podłogowe LED. Dyskretne podświetlenie podłogowe w przedniej części kabiny. Eleganckie oświetlenie powitalne automatycznie włączane po otwarciu przednich drzwi 
i wyłączane po ich zamknięciu. Po uruchomieniu silnika oświetlenie przygasa. Dostępne również dla drugiego rzędu siedzeń.  
99650ADE00W (pierwszy rząd, 5d + 3d + Wagon + Turbo 5d + Turbo 3d), 99650ADE10W (drugi rząd, 5d + 3d + Wagon + Turbo 5d + Turbo 3d)
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STYLIZACJA

Sportowe naklejki na karoserię. Podkreśl płynne linie i ostre załamania sylwetki i30 tymi wyjątkowymi 
naklejkami na karoserię. A6200ADE00BL (czarne, 5d), A6200ADE00WH (białe, 5d)

Niebieskie podświetlenie podłogowe LED.  
99650ADE00 (pierwszy rząd, 5d + 3d + Wagon + Turbo 5d + Turbo 3d) 
99650ADE10 (drugi rząd, 5d + 3d + Wagon + Turbo 5d + Turbo 3d)

Tylne światła z wkładami LED. Podkreśl dynamiczny wygląd i30 w nocy atrakcyjnymi światłami tylnymi LED. 
A5F54AC000 (5d + 3d)

Listwa ozdobna przedniego zderzaka. Zindywidualizuj wygląd i30 z przodu montując tą efektowną listwę  
z błyszczącej stali nierdzewnej w dolnej części przedniego zderzaka. 
A6494ADE00ST (3d, tylko model 2012)
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TrAnSpOrT

Belki dachowe, aluminiowe. Przygotowane specjalnie dla modelu i30, lekkie i wytrzymałe belki dachowe to bezpieczna platforma do montażu róż-
nego rodzaju bagażników. Łatwy montaż i demontaż. Tylko dla samochodów bez panoramicznego okna dachowego. A6210ADE00AL (5d + 3d)

Bagażnik rowerowy FreeRide. Wyposażony w szybko zamykany 
uchwyt na ramę, sprytne uchwyty na koła i regulowane, łatwo 
odpinane paski. Ładowanie i zdejmowanie roweru nie może być 
prostsze i szybsze. Maksymalna ładowność wynosi 17 kg. Z zamknię-
ciem dla większego bezpieczeństwa. 55701SBA21 (z zestawem 
montażowym T-Bolt, 5d + 3d + Wagon + Turbo 5d + Turbo 3d)

Bagażnik rowerowy ProRide. Po umieszczeniu roweru w uchwytach, 
wszystkie czynności związane z zamocowaniem i zabezpieczeniem 
wykonuje się na wysokości dachu używając pokrętła obsługiwanego 
jedną ręką. Maksymalna ładowność wynosi 20 kg. Z zamknięciem dla 
większego bezpieczeństwa.  
55701SBA10 (5d + 3d + Wagon + Turbo 5d + Turbo 3d)

Belki dachowe, aluminiowe. Przygotowane specjalnie dla modelu i30, lekkie i wytrzymałe belki dachowe to bezpieczna platforma do montażu różnego 
rodzaju bagażników. Łatwy montaż i demontaż. A6210ADE10AL (Wagon)



TrAnSpOrT

Zwiększ swoje możliwości
Nowy i30 jest uniwersalnym samochodem, który sprawdza się w każdej podróży. Bardzo łatwo można jed-
nak zwiększyć jego możliwości transportowe dzięki gamie przemyślanych akcesoriów.

Bagażnik Deluxe na narty i snowboardy. Doskonale nadaje się na 6 par nart lub 4 snowboardy. Z zamknięciem dla większego bezpieczeństwa.  
W przypadku wygiętych belek dachowych należy zastosować dołączone podkładki dystansowe pomiędzy belkami i bagażnikiem. 
55700SBA20 (5d + 3d + Wagon + Turbo 5d + Turbo 3d)

Siatka na bagaże. Ta wytrzymała, elastyczna siatka doskonale zabezpieczy nietypowo ukształtowane i delikatne przedmioty przewożone w bagaż-
niku, tylko z wkładką do bagażnika. 857781H500 (5d + 3d + Turbo, tylko pojazdy z wkładką do bagażnika) 

Bagażnik Xtender na narty i snowboardy. Umożliwiający przewiezie-
nie 6 par nart lub 4 snowboardów bagażnik można rozłożyć na boki,  
co ułatwia wkładanie i wyjmowanie sprzętu. Nie ma potrzeby pochyla-
nia się nad dachem. Z zamknięciem dla większego bezpieczeństwa.  
W przypadku wygiętych belek dachowych należy zastosować dołączo-
ne podkładki dystansowe pomiędzy belkami i bagażnikiem.  
55700SBA10 (5d + 3d + Wagon + Turbo 5d + Turbo 3d)
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TrAnSpOrT

Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową, dolna. Ta uniwersalna kratka umożliwia oddzielenie kabiny pasażerskiej od przedziału bagażowego. Jej kształt jest dopa-
sowany do linii nadwozia i30, a pręty zaprojektowano tak, by w jak najmniejszym stopniu ograniczały widoczność do tyłu. Dolna kratka może być używana tylko  
w połączeniu z górną. Elementy kratki są bardzo łatwe w montażu i demontażu, a także nie utrudniają korzystania z maty lub wkładki do bagażnika.  
A6151ADE00 (do połączenia z górną kratką A6150ADE00 - 5d + 3d, modele 2012 i 2015 lub A6150ADE10 - Wagon, tylko model 2012) 
A6151ADE11 (tylko w połączeniu z A6150ADE11 - Wagon, modele 2012 i 2015, tylko pojazdy bez panoramicznego okna dachowego)

Bagażnik rowerowy na hak holowniczy. Umożliwia 
przewożenie 2 rowerów o maksymalnym łącznym 
ciężarze do 60 kg. Wygodny mechanizm odchylania 
zapewnia łatwy dostęp do bagażnika bez potrzeby 
zdejmowania rowerów. Z zamknięciem dla większego 
bezpieczeństwa. E823055001 (5d + 3d + Wagon)

Bagażnik rowerowy Euroclick G2. Superlekki bagaż-
nik na 2 rowery montowany na haku, wyposażony  
w duże uchwyty dostosowane do ram rowerowych  
o przekroju okrągłym i owalnym od 22 do 80 mm. 
Wyłącznie do samochodu z hakiem holowniczy 
odłączany poziomo (A6281ADE01). Maksymalna ła-
downość wynosi 46 kg. Z zamknięciem dla większego 
bezpieczeństwa. 55220SBA00 (5d + 3d + Wagon)

Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową, górna. 
A6150ADE00 (5d + 3d)
A6150ADE11 (Wagon, tylko pojazdy bez panora-
micznego okna dachowego)
A6150ADE10 (Wagon, tylko model 2012)
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TrAnSpOrT

Zestaw okablowania do haka holowniczego.
Instalacja wykorzystuje oryginalne złącza pojazdu 
i wielofunkcyjny moduł przyczepy, który wzmac-
nia wymagane sygnały. Zgodność z oświetleniem 
przyczepy (tradycyjne żarówki lub LED) i funkcja 
dźwiękowego ostrzegania o usterce kierunkowska-
zów lub świateł STOP przyczepy. Tylne światło 
przeciwmgielne samochodu jest automatycznie 
wyłączane po podłączeniu przyczepy. 13-styko-
we gniazdo w wodoodpornej obudowie obsługuje 
wszystkie funkcje nowoczesnej przyczepy. Zawiera 
zestaw rozszerzający +30 i jest przystosowany do 
użycia zestawu rozszerzającego +15 (55621ADE00 
do kupienia oddzielnie):
+15: zasilanie działa tylko przy włączonym zapłonie 
lub generatorze elektrycznym (podłączenie lodówki 
w przyczepie).
+30: stałe zasilanie urządzeń małej mocy  -  
dodatkowe oświetlenie lub pompa wody (przyczepy 
kempingowe lub do transportu koni).
7-stykowy zestaw okablowania: A6620ADE00CP 
13-stykowy zestaw okablowania: A6621ADE00CP 
Zestaw rozszerzający +15:  
55621ADE00 (5d + 3d + Wagon)

Ważna informacja dotycząca haka holowniczego    
Dopuszczalna masa ciągniętej przyczepy uzależniona jest od danych technicznych samochodu. Więcej informacji można uzyskać w ASO Hyundai.  
Oryginalne haki holownicze Hyundai są odporne na korozję, co potwierdza certyfikat ISO 9227NSS (test roztworu solnego) oraz zgodne z odpowiednimi normami holowania przyczep.

Hak holowniczy, odłączany pionowo. Wysokiej 
jakości stalowy hak holowniczy z trzykulowym 
systemem blokowania, który umożliwia łatwy i bez-
pieczny montaż od spodu. Niewidoczny, gdy nie jest 
używany. A6281ADE00 (5d + 3d)

Hak holowniczy, odłączany poziomo. Łatwy do 
zamontowania i zdejmowania, z częściowo 
widocznym mocowaniem, które ułatwia dostęp. 
A6281ADE01 (5d + 3d)

Hak holowniczy, stały (typ H). Ten idealny do 
regularnego użytku hak holowniczy jest pokryty 
wysokiej jakości powłoką antykorozyjną.
A6280ADE11 (Wagon)

Hak holowniczy, stały (typ V). Jeśli często holujesz, 
to stały hak holowniczy wykonany z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej jest idealną propozycją. 
A6280ADE10 (Wagon)

Hak holowniczy, odłączany pionowo. Ten 
wyposażony w trzykulowy system blokowania, 
zabezpieczony antykorozyjnie, odłączany hak 
holowniczy jest łatwy do zamontowania  
i zdejmowania, a nieużywany może być częściowo 
schowany. A6281ADE10 (Wagon)

Hak holowniczy, odłączany poziomo. Łatwy do 
zamontowania i zdejmowania, z częściowo 
widocznym mocowaniem, które ułatwia dostęp.
A6281ADE11 (Wagon)
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Owiewki przednie. Zmniejszają turbulencje podczas jazdy z lekko opuszczoną szybą boczną. Aerodynamiczny kształt zmienia kierunek przepływu powietrza, odpychając krople deszczu. 2 sztuki.  
A6221ADE00 (5d + Wagon + Turbo 5d), A6221ADE01 (3d, tylko model 2012)
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KOmfOrT

Osłona przed lodem/słońcem. Zabezpiecza wnętrze kabiny przed nadmiernym nagrzewaniem się w upalne 
dni oraz zapobiega formowaniu się warstwy lodu na przedniej i bocznych szybach w zimie. Zabezpieczona 
przed kradzieżą po założeniu. Specjalnie przystosowana do modelu i30.  
A6723ADE00 (5d + Wagon + Turbo 5d), A6723ADE10 (3d + Turbo 3d)

Czujniki parkowania, tylne. Łatwiejsze parkowanie w ciasnych miejscach. Dźwięk ostrzegawczy zmienia 
się zależnie od odległości od przeszkody. Wygląd może różnić się od czujników montowanych fabrycznie. 
99603ADE00 (5d + 3d + Wagon, tylko model 2012)

Czujniki parkowania, przednie. Łatwiejsze parkowanie w ciasnych miejscach. Dźwięk ostrzegawczy zmienia 
się zależnie od odległości od przeszkody. Wygląd może różnić się od czujników montowanych fabrycznie. 
99602ADE00 (5d + 3d + Wagon, tylko model 2012)

Podłokietnik ze schowkiem. Stylowy i praktyczny podłokietnik zapewnia wygodną pozycję podczas jazdy 
i dodatkowe miejsce na drobiazgi we wbudowanym schowku. Mocowany do fotela kierowcy. Z możliwością 
regulacji położenia. Zdjęcie przykładowe.  
A6161ADE00 (3d, LHD, tylko model 2012), A6161ADE10 (3d, RHD, tylko model 2012) 

Ułatwienia na co dzień
Wszystkie te akcesoria zaprojektowano i wyprodukowano tak, by każda podróż nowym i30 była przyjemna i bezstresowa. 
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Wieszak na marynarkę. Najbardziej elegancki i wygodny sposób zabezpieczenia przewożonej odzieży przed zabrudzeniem i pognieceniem. Wieszak można szybko zamontować oraz zdjąć i używać go w innym miejscu 
(np. w biurze lub hotelu). 99770ADE00 (5d + 3d + Wagon + Turbo 5d + Turbo 3d)
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KOmfOrT

Haczyk na zakupy Montowany w dolnej części konsoli środkowej po stronie pasażera haczyk umożliwia 
bezpieczne przewożenie torby z zakupami, zmniejszając ryzyko rozlania płynów lub wypadnięcia zawartości. 
Zdjęcie przykładowe. 99743ADE00 (5d + 3d + Wagon + Turbo 5d + Turbo 3d)

Uchwyt do montażu tabletu iPad® za zagłówkiem przedniego fotela. Uchwyt montuje się bezpiecznie  
z tyłu oparcia przedniego fotela. Umożliwia on obracanie i pochylanie zamontowanego urządzenia. iPad® nie 
wchodzi w skład zestawu. Zgodny z modelami iPad® 1, 2, 3, 4 oraz iPad® Air 1, 2. Na zdjęciu pokazano iPad® 
Air zamocowany w uchwycie z adapterem iPad® Air. 99582ADE01 (5d + 3d + Wagon + Turbo 5d + Turbo 3d) 
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Dywaniki tekstylne, standardowe. Idealnie dopasowane do kształtu 
podłogi i punktów mocowania. Wykonane z mocnego splotu i bez-
piecznie utrzymywane na miejscu. Dywanik kierowcy ze wzmocnionym 
obszarem pod stopami i logo i30. A6141ADE00 (LHD, 5d + 3d + Wagon)

Dywaniki na każdą pogodę. Zestaw 4 dywaników dopasowanych 
do kształtu podłogi. Te wytrzymałe dywaniki dzięki specjalnemu 
wykończeniu zatrzymują wodę, błoto, piasek i sól, co ułatwia czysz-
czenie. A6131ADE00 (LHD, 5d + 3d + Wagon + Turbo 5d + Turbo 3d), 
A6131ADE10 (RHD, 5d + 3d + Wagon, tylko model 2012) 

Dywaniki tekstylne, welurowe. Wysokiej jakości welur zapewnia ochronę i upiększa wnętrze, które zawsze wygląda czysto i świeżo. Są utrzymywa-
ne na miejscu przez standardowe punkty mocowania i antypoślizgowy spód. Przednie dywaniki mają wytłoczone logo i30.  
A6143ADE00 (LHD, 5d + 3d + Wagon), A6143ADE10 (RHD, 5d + 3d + Wagon, tylko model 2012). A6143ADE00T (LHD, Turbo 5d + Turbo 3d)

OChrOnA
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Zachowaj wspaniały wygląd
Dzięki tym doskonale dopasowanym i trwałym akcesoriom Twój i30 zawsze będzie wyglądał, jak nowy wewnątrz i na zewnątrz.

Zestaw folii ochronnych. Zapewniają długotrwałą ochronę lakieru przed zarysowaniami i uszkodzeniami.  
Te przezroczyste folie są skuteczne niezależnie od temperatury. Precyzyjnie wykonane folie chronią miejsca 
najbardziej narażone na uszkodzenie, takie jak dolny róg tylnych drzwi (Wagon) oraz krawędzie drzwi  
i panele boczne przed tylnymi zakolami (3d). A6273ADE00 (Wagon), A6273ADE01 (3d)

Odwracalna mata do bagażnika / Nakładka materiałowa na zderzak. Dwufunkcyjna mata do bagażnika, 
przygotowana specjalnie dla i30 Wagon. Z jednej strony wykończona wysokiej jakości, miękkim welurem do 
przewożenia delikatnego ładunku, z drugiej strony pokryta wytrzymałym materiałem odpornym na zalanie  
i zabrudzenia. Można ją połączyć ze zwijaną nakładką materiałową chroniąca powierzchnię tylnego zderzaka 
przed uszkodzeniami podczas wkładania i wyjmowania przedmiotów. Odwracalna mata do bagażnika 
A6120ADE20 (Wagon), Nakładka materiałowa na zderzak A6120ADE50 (Wagon) 

Wkładka do bagażnika. Ta lekka, wodoodporna i wytrzymała wkładka do bagażnika o wysokich brzegach 
chroni wnętrze bagażnika przed zalaniem i innymi zabrudzeniami. Antypoślizgowa guma o specjalnej fakturze 
zapobiega przesuwaniu się ładunku podczas jazdy. Dopasowana do kształtu bagażnika i ozdobiona logo i30. 
A6122ADE00 (5d + 3d + Turbo 5d + Turbo 3d), A6122ADE10 (Wagon)

Mata do bagażnika odwracalna, antypoślizgowa. Dwufunkcyjna mata do bagażnika, przygotowana 
specjalnie dla i30. Z jednej strony wykończona wysokiej jakości, miękkim welurem do przewożenia delikat-
nego ładunku, z drugiej strony pokryta wytrzymałym, antypoślizgowym materiałem odpornym na zalanie 
i zabrudzenia. Do pojazdów bez wkładki do bagażnika A6120ADE00 (5d + 3d), Do pojazdów z wkładką do 
bagażnika A6120ADE10 (5d + 3d) 

will be retouched to silverwill be retouched to silver
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Chlapacze, przednie i tylne. Pomagają chronić podwozie pojazdu, progi i drzwi przed brudem, zachlapaniami i błotem. 
Specjalnie przystosowane do modelu i30. 2 sztuki.  
A6460ADE10 (przednie, 5d + Wagon ) (przednie, 3d, tylko model 2012), A6460ADE20 (tylne, 5d), A6460ADE40 (tylne, 3d, tylko model 2012), 
A6460ADE30 (tylne, Wagon)

Chlapacze, powiększone. Specjalne, większe chlapacze pomagają 
chronić podwozie pojazdu, progi i drzwi przed brudem, zachlapaniami  
i błotem. Specjalnie przystosowane do modelu i30. 2 sztuki. 
A6461ADE10 (przód, 5d + Wagon ) (przód, 3d, tylko model 2012) 
A6461ADE30 (tył, Wagon)

Folie ochronne na wgłębienia klamek w drzwiach. Zapewniają dobry 
wygląd lakieru w miejscach narażonych na zadrapania paznokciami 
i kluczykami. Wykonane z wytrzymałej, przezroczystej folii. 4 sztuki. 
99272ADE00 (5d + 3d + Wagon + Turbo 5d + Turbo 3d)

Listwy drzwi bocznych. Zaprojektowane, aby podkreślić sportową elegancję i30, listwy chronią przed przypadkowymi uszkodzeniami, np. na parkingu. 
Mogą być polakierowane w kolorze samochodu. 
A6271ADE00 (5d + Wagon + Turbo 5d), A6271ADE10 (3d + Turbo 3d)

OChrOnA
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Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem, czarna. Specjalnie dopasowana do górnej powierzchni tylnego zderzaka, czarna folia ochronna. Zapobiega uszkodzeniom lakieru podczas wkładania i wyjmowania 
przedmiotów. A6272ADE00BL (5d + 3d), A6272ADE01BL (Wagon, tylko model 2012)

2424



OChrOnA

Narożne listwy ochronne zderzaka, przednie i tylne. Dodatkowe zabezpieczenie elementów pojazdu  
narażonych na uszkodzenia podczas parkowania. 4 sztuki.
A6270ADE00 (5d), A6270ADE20 (3d, tylko model 2012), A6270ADE10 (Wagon)

Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem, przezroczysta. Dopasowana do górnej powierzchni 
tylnego zderzaka, przezroczysta folia ochronna. Zapobiega uszkodzeniom lakieru podczas wkładania  
i wyjmowania przedmiotów. A6272ADE00TR (5d + 3d), A6272ADE01TR (Wagon, tylko model 2012)

Listwa ochronna tylnego zderzaka. Wykonana ze stali nierdzewnej, dopasowana do kształtu zderza-
ka i30 Wagon. Sztywna i wytrzymała, ułatwia bezpieczne wkładanie i wyjmowanie ciężkich przedmiotów. 
A6274ADE00ST (Wagon, tylko model 2012)
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1. Letni zestaw czyszczący. Zestaw zawiera butelkę letniego płynu do spryskiwaczy w koncentracie (1a), 
który pomoże w utrzymaniu dobrej widoczności, umożliwiając oczyszczenie szyby z tłustych plam,  
martwych owadów i innych zanieczyszczeń.  
Z trudnymi do usunięcia owadami na szybie przedniej i reflektorach można sobie poradzić za pomocą spreju 
do usuwania owadów (1c). Sprej do czyszczenia felg (1b) specjalnie przystosowany do obręczy ze stopów 
lekkich przydaje się jako wysokiej jakości środek odtłuszczający i ułatwiający usuwanie osadów  
pochodzących z elementów układu hamulcowego. Gąbka zawsze przydaje się do dokładnego  
czyszczenia wszystkich szyb.  
LP974APE002H (zestaw zawiera wszystkie wymienione produkty)  

Oddzielnie sprzedawane są również:
1a. Letni płyn do spryskiwaczy w koncentracie 1:100 (40 ml) LP974APE001H
1b. Sprej do czyszczenia felg (500 ml)   LP970APE001H
1c. Sprej do usuwania owadów (500 ml)   LP970APE002H

2. Zimowy zestaw czyszczący. Zestaw ten zawiera butelkę zimowego płynu do spryskiwaczy w koncentra-
cie (2b), który zapewni gładką pracę wycieraczek przedniej szyby i ochronę przed błotem, zamarzającym 
deszczem i śniegiem. Odmrażacz w spreju (2a) pomoże w oczyszczeniu zamarzniętych szyb i zapobiega 
osadzaniu się lodu. Skrobaczka do szyb (2f) ułatwia usuwanie lodu, zaś gąbka (2f) przyda się do przeciera-
nia zaparowanych szyb. 
LP973APE009H (zestaw zawiera wszystkie wymienione produkty)  

Oddzielnie sprzedawane są również:
2a. Odmrażacz w spreju (500 ml)    LP973APE010H
2b. Zimowy płyn do spryskiwaczy w koncentracie (-60°C, 1 l)  LP973APE003H
2c. Zimowy płyn do spryskiwaczy, rozcieńczony (-30°C, 5 l)  LP973APE004H
2d. Zimowy płyn do spryskiwaczy w koncentracie (-60°C, 500 ml)  LP973APE002H
2e. Zimowy płyn do spryskiwaczy w koncentracie (-60°C, 250 ml)  LP973APE001H

3. Rękawica ze skrobaczką. Twoja ręka nie musi marznąć podczas zeskrobywania lodu z szyb. LP950APE01H (nie należy do zestawu)

BeZpIeCZeńSTwO, KOnSerwACJA I OBSŁugA
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Zadbaj o wszystko
Nowy i30 został zaprojektowany, aby zapewniać bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych sytuacjach.  
Czasami opisywane tu dodatki mogą się okazać bardzo przydatne.

Torba awaryjna. Ten przydatny zbiór przedmiotów związanych  
z bezpieczeństwem zawiera zestaw pierwszej pomocy, dwie kamizelki 
odblaskowe i trójkąt ostrzegawczy. Jest zgodny z normą  
DIN 13164:2014 i należy do obowiązkowego wyposażenia pojazdu  
w niektórych krajach europejskich. 99940ADE00

Akumulator i pióra wycieraczek. Wykorzystujące najnowocześniejsze 
technologie oryginalne akumulatory Hyundai zapewniają bardzo długą, 
bezawaryjną eksploatację. Wytrzymałe, najwyższej jakości pióra wy-
cieraczek zostały zaprojektowane specjalnie do optymalnego działania 
w Twoim samochodzie Hyundai. Więcej informacji można uzyskać  
w ASO Hyundai.

Żarówki. Oryginalne żarówki Hyundai są trwałe i zapewniają mocny, 
precyzyjnie ukierunkowany strumień światła. Dostępne jako pojedyncze 
żarówki lub w zestawie, który jest obowiązkowy w niektórych krajach 
europejskich. Więcej informacji można uzyskać w ASO Hyundai. 

Lakiery zaprawkowe. Do ochrony przed korozją i utrzymania dobrego 
wyglądu samochodu. Rysy, odpryski lakiery i wyblakłe miejsca można 
naprawiać, używając lakieru w odpowiednim kolorze. Więcej informacji 
można uzyskać w ASO Hyundai. 

Trójkąt ostrzegawczy. Zapewnia bezpieczeństwo w sytuacji awaryjnej. 
Ten doskonale widoczny, odblaskowy trójkąt jest lekki i stabilny, a po 
złożeniu zajmuje mało miejsca. Jest zgodny z normą ECE-R27 i należy 
do obowiązkowego wyposażenia pojazdu w większości krajów europej-
skich. E883199000

Kamizelka odblaskowa. Jaskrawa kamizelka z odblaskowymi paskami 
zapewniającymi doskonałą widoczność w dzień i w nocy. Ta pasująca 
na każdy rozmiar kamizelka jest zgodna z normą EN 20471 i należy do 
obowiązkowego wyposażenia pojazdu w większości krajów europejskich. 
99941ADE00

BeZpIeCZeńSTwO, KOnSerwACJA I OBSŁugA
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Wszystkie informacje, ilustracje i dane techniczne obowiązują w dniu wydania broszury i mogą ulec zmianom bez powiadomienia. Przedstawione modele i dane 
techniczne mogą się różnić w zależności od modeli dostępnym na rynku lokalnym. Ze względu na ograniczenia związane z procesem druku, przedstawione kolory 
nadwozia mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Najbardziej aktualne informacje można uzyskać u lokalnego dealera firmy Hyundai.

hyundai motor poland sp. z o.o.  www.hyundai.pl  Kopiowanie zabronione © 2015 Hyundai Motor Poland sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Akcesoria przedstawione w niniejszej broszurze pasują zarówno do modelu z przed (2012) jak i po liftingu (2015), chyba że zaznaczono inaczej.
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Oryginalne akcesoria zaprojektowane przez firmę MOBIS

Twój dealer Hyundai:


