
Nový

Hyundai i30

Príslušenstvo



2



Disky 04-05
Štýl 06-09
Preprava 10-13
Pohodlie 14-17
Ochrana 18-23

Nič sa nehodí lepšie,  
ako originálne 
príslušenstvo  
značky Hyundai
Naše príslušenstvo je navrhnuté a skonštruované tak, aby zdokonaľovalo 
vzhľad a schopnosti vášho nového vozidla i30, je vyrobené 
precízne, aby sa k vozidlu dokonale hodilo. Vysoko kvalitné materiály 
a nekompromisná pozornosť voči detailom zaručujú, že naše príslušenstvo 
vyhovuje prísnym výrobným štandardom, ktoré sa požadujú od všetkých 
výrobkov značky Hyundai. Váš predajca je pripravený pomôcť vám 
s vaším výberom. Pamätajte si - len originálne príslušenstvo značky Hyundai 
a vaše nové vozidlo i30 patria k sebe.

Príslušenstvo v tejto brožúrke sa vzťahuje na obidva modely 
i30 MY 2012 a MY 2015, pokiaľ to nie je uvedené inak.  
Turbo sa spomína len pre príslušenstvo, ktoré sa používa  
pre turbo verziu MY 2015.
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Dvojfarebný 17“ zliatinový disk Sohari.
Pôsobivý 17“ zliatinový disk s 5 dvojitými lúčmi.
Vhodný pre pneumatiky 225 / 45 R17.
A6400ADE05 (5-dv. + 3-dv. + kombi)
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Súprava 15“ zliatinového disku.
Dynamický 15“ zliatinový disk s 5 dvojitými lúčmi. 
6.0Jx15, typ A, vhodný pre pneumatiky 195 / 65 R15. 
Len pre vozidlá originálne dodávané s 15“ diskami 
Nie je vhodný pre vozidlá s elektronickou 
parkovacou brzdou.
A5F40AC150 (5-dv. + 3-dv. + kombi)

15“ oceľový disk.
Vhodný pre pneumatiky 195 / 65 R15. 
Ideálny pre použitie pri zimných pneumatikách. 
Len pre vozidlá s manuálnou ručnou brzdou. 
52910A6050PAC (5-dv. + 3-dv. + kombi) 

Poistné kolesové matice a kľúč.
Ochráňte svoju štýlovú investíciu touto súpravou 
4 poistných kolesových matíc. 99490ADE10 
(5-dv. + 3-dv. + kombi)

TPMS - Systém monitorovania tlaku 
v pneumatikách
Tieto originálne snímače sú totožné so snímačmi 
osadenými pri výrobe, čím zaručia optimálnu 
funkčnosť a dlhú životnosť batérie snímača. 
Súprava obsahuje 4 snímače a 4 matice. 
3NF40AC000 (5-dv. + 3-dv. + kombi)

Strieborný 15“ zliatinový disk Jindo.
Klasický 15“ zliatinový disk so 6 lúčmi. 6.0Jx15, 
vhodný pre pneumatiky 195 / 65 R15. Len pre 
vozidlá originálne dodávané s 15“ diskami
A6400ADE01 (5-dv. + 3-dv. + kombi)

 DISKY 

Definujte svoju individualitu
Nedá sa poprieť, že váš výber diskov vyzdvihne vašu osobnosť v novom modeli i30.  
Vyberte si z nášho radu originálnych diskov Hyundai, ktoré padnú ako uliate a sú zaručene kvalitné. 

Súprava 17“ zliatinového disku.
Výrazný 17“ zliatinový disk s 5 dvojitými lúčmi 
s leštenými chrómovými vložkami. 7.0Jx17, typ B, 
vhodné pre pneumatiky 225 / 45 R17 Súprava 
obsahuje puklicu a päť matíc.
A5F40AC550 (5-dv. + 3-dv. + kombi)

Súprava 16“ zliatinového disku.
16“ zliatinový disk s piatimi lúčmi, dvojfarebný,
6.5Jx16, vhodný pre pneumatiky 205 / 55 R16.
Súprava obsahuje puklicu a päť matíc.
A5F40AC700 (5-dv. + 3-dv. + kombi)

Súprava 17“ zliatinového disku.
17“ zliatinový disk s desiatimi lúčmi, strieborný, 
7,0J x 17, vhodný pre pneumatiky 225 / 45 R17.
Súprava obsahuje puklicu a päť matíc.
A5F40AC850 (5-dv. + 3-dv. + kombi)

Súprava 18“ zliatinového disku.
18“ zliatinový disk s charakteristickými piatimi 
dvojitými lúčmi, 7,5J x 18, vhodný pre pneumatiky 
225 / 40 R18. Súprava obsahuje puklicu a päť matíc. 
Vhodný len pre verziu Turbo.
A6F40AC600 (Turbo 5-dv. + Turbo 3-dv., len 
model MY15)

Súprava 16“ zliatinového disku.
Športový 16“ zliatinový disk s 5 dvojitými lúčmi. 
6.5Jx16, typ A, vhodný pre pneumatiky 205 / 55 R16. 
Súprava obsahuje puklicu a päť matíc. 
A5F40AC350 (5-dv. + 3-dv. + kombi)
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Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá. Kryty na spätné zrkadlá 
z nehrdzavejúcej ocele s vysokým leskom vytvoria prémiový pútavý 
vzhľad vášho modelu i30 a dajú sa harmonicky skombinovať s inými 
dodatočnými prvkami. Pre vozidlá s integrovanými smerovými LED 
svetlami alebo bez nich. Súprava 2 ks. A6431ADE00ST (5-dv. + 3-dv. 
+ kombi)

Ochranné lišty dverí. Tieto vysokokvalitné hliníkové (5-dv. a kombi) ochranné lišty dverí a ochranné lišty dverí z nehrdzavejúcej ocele (3-dv.), 
ktoré vytvoria prémiový dojem pri každom otvorení dverí, sa obzvlášť hodia na svoje miesto a sú vyzdobené logom modelu i30. A6450ADE00 
(5-dv. + kombi, súprava 4, obrázok vľavo), A6450ADE01ST (3-dv., súprava 2, obrázok vpravo)

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru. Vďaka tejto mimoriadne lesklej lište z nehrdzavejúcej 
ocele získajú dvere batožinového priestoru štýl. Lišta zároveň dopĺňa ostatné dizajnové prvky. 
A6491ADE00ST (5-dv. + 3-dv. + Turbo 5-dv. + Turbo 3-dv.), A6491ADE10ST (kombi)

ŠTÝL 

Dotyk exkluzivity
Vylepšite štýlový vzhľad vášho nového modelu i30 pomocou dokonale zapadajúceho príslušenstva,  
ktoré dodá luxusný vzhľad. Prvky s vysokým leskom zobrazené na tejto stránke sa dokonale 
vzájomne dopĺňajú.

Bočné ochranné lišty dverí. Zvýrazňujú športový vzhľad spodných panelov dverí. Odolné lišty sú 
vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s vysokým leskom. A6271ADE00ST (5-dv. + kombi + Turbo 5-dv.), 
A6271ADE10ST (3-dv. + Turbo 3-dv.)
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Biele LED osvetlenie priestoru pre nohy. Skryté podlahové osvetlenie pre predný priestor pre nohy. Poskytuje osvetlenie pri nastupovaní, ktoré sa automaticky zapína a vypína 
spolu s otváraním a zatváraním predných dverí. Po naštartovaní motora sa osvetlenie stlmí. Tiež dostupné pre druhý rad vo vozidle. 99650ADE00W (prvý rad, 5-dv. + 3-dv. 
+ kombi + Turbo 5-dv. + Turbo 3-dv.), 99650ADE10W (druhý rad, 5-dv. + 3-dv. + kombi + Turbo 5-dv. + Turbo 3-dv.)



ŠTÝL

Ozdobné polepy na karosériu 
”
Sporty“. Tieto charakteristické štýlové polepy karosérie zvýraznia 

plynulé línie a ostré hrany vášho vozidla i30. A6200ADE00BL (čierne, 5-dv.), A6200ADE00WH 
(biele, 5-dv.)

Modré LED osvetlenie priestoru pre nohy. 99650ADE00 (prvý rad, 5-dv. + 3-dv. + kombi + Turbo 5-dv. 
+ Turbo 3-dv.), 99650ADE10 (druhý rad, 5-dv. + 3-dv. + kombi + Turbo 5-dv. + Turbo 3-dv.)

Zadné svetlá s LED prvkami. Tieto atraktívne zadné LED svetlá zvýraznia dynamický štýl modelu i30 
v noci. A5F54AC000 (5-dv. + 3-dv.)

Ozdobná lišta na predný nárazník. Prispôsobte čelný vzhľad vášho vozidla i30 pomocou tejto lišty 
z nehrdzavejúcej ocele s vysokým leskom, ktorá sa upevňuje na predný nárazník. A6494ADE00ST 
(3-dv., len MY12)
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PREPRAVA

Priečny strešný nosič, hliníkový. Tento robustný, ale ľahký strešný nosič je vyrobený špeciálne pre model i30. Poskytuje bezpečnú 
platformu pre celý rad strešných nosičov. Má jednoduchú montáž a demontáž. Vhodné pre vozidlá bez panoramatickej presklenej strechy. 
A6210ADE00AL (5-dv. + 3-dv.)

Nosič na bicykle FreeRide. Pomocou jeho držiaku rámu s rýchlym 
zaistením, inteligentným držiakom kolies a nastaviteľným popruhom 
rýchleho uvoľnenia už nakladanie a vykladanie nemôže byť 
jednoduchšie ani rýchlejšie. Maximálne zaťaženie je 17 kg. 
Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom uzamykania. 55701SBA21 
(obsahuje adaptér T-Bolt, 5-dv. + 3-dv. + kombi + Turbo 5-dv. 
+ Turbo 3-dv.)

Nosič na bicykle ProRide. Po umiestnení bicykla do držiaka rámu 
môžete všetky nastavenia a zaistenia vykonať vo výške strechy, 
a to pomocou jednoručnej otočnej kľuky. Maximálne zaťaženie 
je 20 kg. Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom uzamykania. 
55701SBA10 (5-dv. + 3-dv. + kombi + Turbo 5-dv. + Turbo 3-dv.)

Priečny strešný nosič, hliníkový.
Tento robustný, ale ľahký strešný nosič je vyrobený špeciálne pre model i30. Poskytuje bezpečnú platformu pre celý rad strešných nosičov. 
Má jednoduchú montáž a demontáž. A6210ADE10AL (Kombi)
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PREPRAVA

Rozšírte svoje možnosti
Vaše nové vozidlo i30 je už pohodlným a všestranným spoločníkom na cesty. Avšak stále môžete rozšíriť  
jeho možnosti prenášania pomocou príslušenstva z nášho radu riešení vyrobených na mieru.

Nosič na lyže alebo snowboardy Deluxe. Zmestí sa sem až 6 párov lyží alebo 4 snowboardy. Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom 
uzamykania. V prípade zaoblených strešných nosičov umiestnite medzi strešné nosiče a držiak rozperu. 55700SBA20 (5-dv. + 3-dv. + kombi 
+ Turbo 5-dv. + Turbo 3-dv.)

Sieť na batožinu. Táto odolná a elastická sieť predstavuje ideálny spôsob, ako udržať rôznorodo tvarované alebo krehké predmety 
na svojom mieste v batožinovom priestore, a to len s podložkou batožinového priestoru. 857781H500 (5-dv. + 3-dv. + Turbo, len pre vozidlá 
s podložkou batožinového priestoru) 

Nosič na lyže alebo snowboardy Xtender. Tento nosič, do ktorého 
sa zmestí až 6 párov lyží alebo 4 snowboardy, môžete rozšíriť 
do strán a zjednodušiť tak nakladanie a vykladanie. Takže sa 
už nebudete musieť naťahovať ponad. Dodatočné zabezpečenie 
prostredníctvom uzamykania. V prípade zaoblených strešných 
nosičov umiestnite medzi strešné nosiče a držiak rozperu. 
55700SBA10 (5-dv. + 3-dv. + kombi + Turbo 5-dv. + Turbo 3-dv.)
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PREPRAVA

Deliaca priečka, spodný rám. Tento všestranný systém mriežky bezpečne oddeľuje priestor pre cestujúcich od predmetov v batožinovom priestore. 
Tvar mriežky sleduje obrysy interiéru vozidla i30. Tyče mriežky sú zároveň usporiadané tak, aby mal vodič optimálny výhľad dozadu. Spodný rám je možné 
použiť len v kombinácii s horným rámom. Mriežka je kompatibilná s rohožou aj vaňou do batožinového priestoru. Montáž aj demontáž je mimoriadne jednoduchá.  
A6151ADE00 (musí sa skombinovať s horným rámom A6150ADE00 - 5-dv. + 3-dv. MY 12 a MY15 alebo A6150ADE10 - kombi, len model MY12), 
A6151ADE11 (musí sa skombinovať výlučne s A6150ADE11 - kombi, MY12 a MY15, len pre vozidlá bez panoramatickej strechy)

Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia. 
Umožňuje prichytiť 2 bicykle a je vhodný aj pre 
e-bicykle s maximálnou hmotnosťou do 60 kg. 
Pohodlný vyklápací mechanizmus poskytuje voľný 
prístup do batožinového priestoru bez potreby 
odloženia bicyklov. Dodatočné zabezpečenie 
prostredníctvom uzamykania. E823055001  
(5-dv. + 3-dv. + kombi)

Nosič bicyklov Euroclick G2. Veľmi ľahký nosič 
2 bicyklov montovaný vzadu s veľkými držiakmi 
rámov pre okrúhle a oválne rámy bicyklov 
s rozmermi 22 až 80 mm. Len pre vozidlá vybavené 
horizontálnym odnímateľným ťažným zariadením 
(číslo produktu A6281ADE01). Maximálny 
kombinovaný hmotnostný limit pre nosič 
je maximálne 46 kg. Dodatočné zabezpečenie 
prostredníctvom uzamykania. 55220SBA00  
(5-dv. + 3-dv. + kombi)

Oddeľovač batožiny, horný rám. 
A6150ADE00 (5-dv. + 3-dv.)
A6150ADE11 (kombi, len pre vozidlá 
bez panoramatickej presklenej strechy)
A6150ADE10 (kombi, len model MY12)
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PREPRAVA

Elektroinštalačná súprava ťažného zariadenia. 
Inštalácia využíva originálne konektory vozidla 
a multifunkčný modul prívesu, ktorý rozširuje 
všetky potrebné signály. Je kompatibilný s prívesmi 
s bežnými žiarovkami a LED svetlami a obsahuje 
zvukové upozornenia otáčania prívesu alebo 
zlyhania brzdových svetiel. Zadné hmlové svetlo 
vozidla sa automaticky vypne, keď sa pripojí 
príves. Systém je chránený vodeodolným púzdrom 
pre 13-pólový konektor a zvláda všetky funkcie 
moderných karavanov. Elektroinštalačná súprava 
obsahuje rozšírenie +30 a je pripravená na 
rozšírenie +15 (musíte si zakúpiť rozširovaciu 
súpravu 55621ADE00):
+15: Sieťovo napájané len pri zapnutom 
zapaľovaní a spustenom elektrickom generátore 
(používa sa na chladničke do karavanov)
+30: Trvalé sieťové napájanie pre nízkonapäťové 
využívanie 
  - dodatočné svetlo a vodné čerpadlo (používané 
v karavanoch alebo v prívesoch pre prepravu koní)
7-kolíková elektroinštalačná súprava ťažného 
zariadenia: A6620ADE00CP 
13-kolíková elektroinštalačná súprava ťažného 
zariadenia: A6621ADE00CP 
Elektroinštalačná rozširovacia súprava ťažného 
zariadenia +15 55621ADE00 
(5-dv. + 3-dv. + kombi)

Dôležité informácie ohľadne ťažného zariadenia
Maximálne povolené zaťaženie ťažného zariadenia závisí od špecifikácií vášho vozidla. Ohľadom ďalších informácií sa poraďte s predajcom. Originálne ťažné 
zariadenie pre model Hyundai i30 je odolné voči korózii, má certifikáciu prostredníctvom testu rozstrekovania soli ISO 9227NSS a je v súlade s požiadavkami 
normy pre zaťaženie vozidla OE (CARLOS) a pripojenia prívesu (TC).

Ťažné zariadenie, vertikálne odnímateľné. 
Veľmi kvalitné oceľové ťažné zariadenie 
s 3-guličkovým zaisťovacím systémom 
na jednoduchú a bezpečnú samostatnú montáž 
na podvozok. Keď sa nepoužíva, je z dohľadu. 
A6281ADE00 (5-dv. + 3-dv.)

Ťažné zariadenie, horizontálne odnímateľné. 
Jednoduchá montáž a demontáž, s čiastočne 
viditeľným montážnym upínacím prvkom pre 
priamy prístup. A6281ADE01 (5-dv. + 3-dv.)

Ťažné zariadenie, fixné (typ H) 
Toto pevné ťažné zariadenie je ideálne pre 
pravidelné používanie. Je vyrobené s vysoko 
kvalitnou povrchovou úpravou odolnou voči 
korózii.
A6280ADE11 (Kombi)

Ťažné zariadenie, fixné (typ V) 
Ak často ťaháte príves, pevné ťažné zariadenie 
z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele je to pravé 
pre vás.
A6280ADE10 (Kombi)

Ťažné zariadenie, vertikálne odnímateľné.
Toto nehrdzavejúce a odnímateľné oceľové ťažné 
zariadenie disponuje upevňovacím systémom 
s 3 guličkami, vďaka čomu sa ľahko montuje 
aj demontuje a po použití sa dá odložiť.
A6281ADE10 (Kombi)

Ťažné zariadenie, horizontálne odnímateľné.
Jednoduchá montáž a demontáž, s čiastočne 
viditeľným montážnym upínacím prvkom 
pre priamy prístup.
A6281ADE11 (Kombi)
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Deflektory okien, predné. Obmedzuje turbulencie počas jazdy s mierne pootvoreným predným oknom. Aerodynamicky tvarovaný deflektor presmerováva tok vzduchu a odráža dažďové kvapky. Súprava 2 ks.  
A6221ADE00 (5-dv. + kombi + Turbo 5-dv.), A6221ADE01 (3-dv., len model MY12)
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POHODLIE

Prikrývka na sklá. Chráni interiér pred prehrievaním v prípade silného slnečného svetla a poskytuje 
ochranu čelného skla a predných okien počas zimy. Keď je pripevnená, je odolná voči krádeži. 
Vyrobené na zákazku pre vaše vozidlo i30. A6723ADE00 (5-dv. + kombi + Turbo 5-dv.), A6723ADE10  
(3-dv. + Turbo 3-dv.)

Parkovacie snímače, zadné. Jednoduchšie parkovanie v stiesnených priestoroch. Výstražný tón sa mení 
v závislosti od blízkosti prekážok. Optika sa môže líšiť od snímačov inštalovaných z výroby. 99603ADE00 
(5-dv. + 3-dv. + kombi, len model MY12)

Parkovacie snímače, predné Jednoduchšie parkovanie v stiesnených priestoroch. Výstražný tón sa mení 
v závislosti od blízkosti prekážok. Optika sa môže líšiť od snímačov inštalovaných z výroby. 99602ADE00 
(5-dv. + 3-dv. + kombi, len model MY12)

Lakťová opierka s úložnou schránkou. Štýlová a pohodlná opierka na ruku zabezpečuje komfortnú 
polohu počas jazdy a predstavuje inteligentné skladovacie riešenie s integrovaným priečinkom. 
Upevňuje sa na sedadlo vodiča. Dá sa nastaviť tak, ako vám to bude pohodlné. Referenčný obrázok. 
A6161ADE00 (3-dv., len model MY12)

Zjednodušenie života
Všetko toto príslušenstvo sa navrhlo a vyrobilo za účelom, aby zaistilo,  
že každý jednotlivý výlet vo vašom novom modeli i30 bude čo najviac 
bezstresový a príjemný. 
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Vešiak na oblek. Najelegantnejší a praktický spôsob ako udržiavať šatstvo počas cesty čisté a nepokrčené. Jednoducho a bezpečne sa upevní k prednému sedadlu a dá sa rýchlo odpojiť za účelom jeho použitia inde 
(kancelária, hotelová izba atď.). 99770ADE00 (5-dv. + 3-dv. + kombi + Turbo 5-dv. + Turbo 3-dv.)
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POHODLIE

Prepravný háčik. Je pripevnený na stredovej konzole na strane spolujazdca, v dolnej časti. 
Háčik zabezpečuje vrecká s jedlom alebo nápojmi a minimalizuje tak riziko rozliatia počas jazdy. 
Referenčný obrázok. 99743ADE00 (5-dv. + 3-dv. + kombi + Turbo 5-dv. + Turbo 3-dv.)

Držiak pre iPad® slúžiaci pre zábavu na zadných sedadlách. Držiak sa bezpečne prichytí na zadnú 
stranu predného sedadla a umožňuje otočiť alebo nakloniť zariadenie iPad® tak, aby sa zabezpečil 
optimálny zážitok z pozerania. Zariadenie iPad® nie je súčasťou dodávky. Vhodný pre iPad® 1, 2, 3 
a 4 a iPad®Air 1 a 2. Na obrázku je vyobrazený iPad® Air osadený v držiaku s adaptérom pre iPad® Air. 
99582ADE01 (5-dv. + 3-dv. + kombi + Turbo 5-dv. + Turbo 3-dv.) 

17



Textilné podlahové rohože, štandardné. Tieto podlahové rohože 
vyrobené na mieru sú navrhnuté tak, aby sa dokonale hodili pre 
vaše vozidlo, sú vyrobené z tkaného plsteného materiálu odolného 
voči opotrebovaniu a aby boli bezpečne upevnené na svojom 
mieste. Rohož na strane vodiča je zosilnená pomocou podložky pre 
opätky na zaistenie dodatočnej ochrany a obsahuje logo modelu i30. 
A6141ADE00 (5-dv. + 3-dv. + kombi)

Celoročné rohože. Súprava 4 samostatných podlahových rohoží, 
vyrobených na mieru do priestoru pre nohy. Tieto mimoriadne 
odolné rohože zachytávajú vodu, blato, piesok a cestnú soľ. 
Majú špeciálny povrch, vďaka ktorému je ich údržba veľmi 
jednoduchá. A6131ADE00 (5-dv. + 3-dv. + kombi + Turbo 5-dv. 
+ Turbo 3-dv.)

Textilné podlahové rohože, velúrové. Vysokokvalitné velúrové rohože zabezpečujú ochranu podlahy a vždy čistý a nový vzhľad 
interiéru. Sú vyrobené na mieru, aby perfektne zapadli do priestoru pre nohy a držia na mieste vďaka štandardnému upevňovaciemu bodu 
a protišmykovému spodku. Rohože pre predné sedadlá obsahujú logo modelu i30. A6143ADE00 (5-dv. + 3-dv. + kombi), A6143ADE00T 
(Turbo 5-dv. + Turbo 3-dv.)

OCHRANA

1818



Uchovajte nový vzhľad
Pomocou tohto dokonale prispôsobeného a odolného príslušenstva je jednoduché uchovať nový vzhľad 
vášho nového modelu i30, a to ako zvnútra, tak aj zvonku.

Súprava ochrannej fólie vozidla. Zabezpečuje dlhodobú ochranu farby povrchu proti oteru 
a poškriabaniu. Priehľadné fólie sú účinné aj pri extrémnych teplotách. Sú vyrobené presne na mieru, 
aby dokonale zapadli do nechránenej oblasti, vrátane zadného spodného rohu dverí (kombi), hrán dverí 
a bočného panelu pred oblúkom zadného kolesa (3-dv.). A6273ADE00 (kombi), A6273ADE01 (3-dv.)

Obojstranná rohož do batožinového priestoru / prekrytie nárazníka a časti rohože batožinového 
priestoru. Rohož do batožinového priestoru s dvomi funkciami je vyrobená konkrétne pre vozidlo i30 
kombi. Na jednej strane je použitá jemná výstelka z vysoko kvalitného velúru pre ochranu citlivého 
nákladu a na druhej strane je použitý pružný povrch odolný voči nečistote, určený pre náklad, pri ktorom 
môže dôjsť k zašpineniu. Môže sa kombinovať so skladacím prekrytím nárazníka vyrobeným na mieru 
za účelom ochrany povrchu zadného nárazníka pred poškodením počas nakladania a vykladania.
Obojstranná rohož do batožinového priestoru A6120ADE20 (kombi), prekrytie nárazníka pre rohož 
do batožinového priestoru A6120ADE50 (kombi) 

Vaňa batožinového priestoru. Táto ľahká, vodeodolná a trvácna vaňa batožinového priestoru 
s nadvihnutými hranami chráni oblasť kufra pred nečistotami. Textúrovaný protišmykový gumený povrch 
pomáha lepšie pridržať náklad. Na mieru vyhotovená pre vaše vozidlo označená logom modelu i30. 
A6122ADE00 (5-dv. + 3-dv. + Turbo 5-dv. + Turbo 3-dv.), A6122ADE10 (kombi)

Obojstranný protišmykový koberec do batožinového priestoru. Rohož do batožinového priestoru 
s dvomi funkciami je vyrobená konkrétne pre vozidlo i30. Na jednej strane je použitá jemná výstelka 
z vysoko kvalitného velúru pre ochranu citlivého nákladu a na druhej strane je použitý pružný 
protišmykový povrch odolný voči kvapalinám a nečistote, určený pre náklad, pri ktorom môže 
dôjsť k zašpineniu. Pre vozidlá bez podložky batožinového priestoru A6120ADE00 (5-dv. + 3-dv.), 
Pre vozidlá s podložkou batožinového priestoru A6120ADE10 (5-dv. + 3-dv.) 

Pozmení sa na striebornúPozmení sa na striebornú
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Súprava zásteriek, predná a zadná. Sú určené na ochranu podvozku vozidla, prahov a dverí pred nadmerným usadzovaním špiny, 
nečistôt a striekajúcim blatom. Vyrobené na zákazku pre model i30. Súprava 2 ks. A6460ADE10 (predné, 5-dv. + kombi) (predné, 3-dv., 
len model MY12), A6460ADE20 (zadné, 5-dv.), A6460ADE40 (zadné, 3-dv., len model MY12), A6460ADE30 (zadné, kombi)

Súprava zásteriek, veľké. Tieto veľké zásterky sú 
určené na ochranu podvozku vozidla, prahov a dverí pred 
nadmerným usadzovaním špiny, nečistôt a striekajúcim blatom. 
Vyrobené na zákazku pre model i30. Súprava 2 ks. 
A6461ADE10 (predné, 5-dv. + kombi) (predné, 3-dv., len model 
MY12) A6461ADE30 (zadné, kombi)

Ochranné fólie pod kľučky dverí. Chránia náter pred 
škrabancami od nechtov a kľúčov a udržiavajú ho tak stále ako 
nový. Vyrobené z odolného a priehľadného filmu. Súprava 4 ks. 
99272ADE00 (5-dv. + 3-dv. + kombi + Turbo 5-dv. + Turbo 3-dv.)

Bočné ochranné lišty dverí. Lišty navrhnuté ako doplnenie športovej elegancie modelu i30 pomáhajú pri ochrane pred poškodeniami z nepozornosti, 
a to najmä na parkoviskách. Môžu mať náter vo farbe vášho vozidla. 
A6271ADE00 (5-dv. + kombi + Turbo 5-dv.), A6271ADE10 (3-dv. + Turbo 3-dv.)
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Ochranná fólia zadného nárazníka, čierna. Čierna ochranná fólia vyrobená na mieru, určená na ochranu horného povrchu zadného nárazníka vášho vozidla. Zabraňuje poškodeniu náteru počas nakladania 
a vykladania. A6272ADE00BL (5-dv. + 3-dv.), A6272ADE01BL (kombi, len model MY12)
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OCHRANA

Chrániče rohov nárazníka, predného a zadného. Dodatočná ochrana pre vystúpené miesta vozidla, 
ktoré sú mimo viditeľnosť zo sedadla vodiča počas parkovania na úzkych miestach. Súprava 4 ks.
A6270ADE00 (5-dv.), A6270ADE20 (3-dv., len model MY12), A6270ADE10 (kombi)

Ochranná fólia zadného nárazníka, priehľadná. Odolná priehľadná ochranná fólia určená na ochranu 
horného povrchu zadného nárazníka vášho vozidla. Zabraňuje poškodeniu náteru počas nakladania 
a vykladania.
A6272ADE00TR (5-dv. + 3-dv.), A6272ADE01TR (kombi, len model MY12)

Ochrana zadného nárazníka
Ochranný prvok z nehrdzavejúcej ocele je vyrobený na mieru a určený pre zadný nárazník modelu i30 
Kombi. Je dostatočne robustný, aby vydržal pri nakladaní / vykladaní ťažkých predmetov. A6274ADE00ST 
(kombi, len model MY12)
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Všetky informácie uvedené v tejto brožúrke sú dočasné a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia a slúžia len za účelom predbežného 
oznámenia. Možné odchýlky vo vyobrazení farieb vozidla sú spôsobené obmedzeniami technológie tlače. Vyobrazené produkty sa zhodujú s ponukou 
a s radom vybavenia pre európske trhy. Vozidlá vyobrazené v tejto brožúrke môžu byť vybavené dodatočným príplatkovým vybavením a v brožúrke 
nie sú uvedené všetky modelové verzie. Spoločnosť Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v technických špecifikáciách 
a v obsahu vybavenia bez predchádzajúceho upozornenia. Presné podrobnosti získate od predajcu vozidiel Hyundai.
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