Αξεσουάρ
Το νέο

i30

Styling

STYLING & ΤΡΟΧΟΙ

Δώστε έναν άλλο αέρα.
Τα αξεσουάρ που επιλέγετε λένε πολλά για εσάς και το i30 N σας. Η απαίτησή σας για συναρπαστικό
design και εκλεπτυσμένη κατασκευή εκφράζεται τέλεια με τα αυθεντικά αξεσουάρ Hyundai. Τα
έχουμε σχεδιάσει για να δένουν αρμονικά και να αναδεικνύουν την εμφάνιση και την αίσθηση
του αυτοκινήτου σας, δείχνοντας απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια και χρησιμοποιώντας μόνο
κορυφαίας ποιότητας υλικά.

Φωτισμός δαπέδου LED. Κρυφός φωτισμός
δαπέδου για την μπροστά σειρά καθισμάτων, σας
δίνει ένα θερμό, πολυτελές καλοσώρισμα. Με το
άναμμα της μηχανής ο φωτισμός σιγοσβήνει.
Διαθέσιμο σε μπλε και λευκή απόχρωση.
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Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών. Από γυαλιστερό
ανοξείδωτο ατσάλι, τα καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών
δίνουν μια πολυτελή νότα το i30 Ν σας και συνδυάζονται
αρμονικά με άλλα αξεσουάρ.

Διακοσμητική λωρίδα πόρτας αποσκευών. Μια γοητευτική
λεπτομέρεια από γυαλιστερό ανοξείδωτο ατσάλι, προσφέρει
ένα στυλάτο τελείωμα στην πόρτα των αποσκευών.

Φωτισμός εισόδου LED. Φωτίστε κάθε είσοδο στο i30 Ν σας
με αυτά τα διακριτικά αλλά πανέμορφα φωτάκια LED.
Προσφέρουν υπέροχο στυλ και σας επιτρέπουν να βλέπετε
καλύτερα μπαίνοντας και βγάινοντας από το αυτοκίνητό σας
σε σκοτεινά μέρη.

Φωτισμός εισόδου LED με σήμα Hyundai. Φινέτσα στο
σκοτάδι με τη δέσμη φωτός που προβάλλει στο έδαφος το
σήμα της Hyundai. Ανάβει αυτόματα με το άνοιγμα των
μπροστινών θυρών.

Διακοσμητικές λωρίδες πλαϊνές. Προσφέρουν μια πολυτελή
σπορ πινελιά στο κάτω μέρος των θυρών. Φτιαγμένες από
ανθεκτικό γυαλιστερό ανοξείδωτο ατσάλι.

Ζάντα αλουμινίου 19”. Με 5
Ζάντα αλουμινίου 18”. Με 5
διπλές ακτίνες, 8.0Jx19,
διπλές ακτίνες, 7.5Jx18,
κατάλληλη για ελαστικά 225/40 κατάλληλη για ελαστικά 235/35
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai
και τα έγγραφα του αυτοκινήτου σας για τη σωστή διάσταση
ζάντας και ελαστικού.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Κατακτήστε το χώρο.

Μπαγαζιέρα οροφής. Όταν το i30 N σας
χρειάζεται επιλέον χώρο μεταφοράς,
αυτή η μπαγαζιέρα σας τον προσφέρει σε
αφθονία και ποιοτικά.
Αεροδυναμική, στιβαρή, εύκολη στην
τοποθέτηση και ανθεκτική σε όλες τις
καιρικές συνθήκες, ανοίγει και από τις
δύο πλευρές και κλειδώνει για ασφάλεια.

Η καλύτερη οδηγική εμπειρία είναι αυτή που ορίζετε εσείς. Εμπεριέχει τις ανάγκες σας
και υιοθετεί τον τρόπο ζωής σας, τα χόμπυ σας και το οδηγικό σας στυλ. Τα πρακτικά
αξεσουάρ μεταφοράς μας είναι φτιαγμένα για να επεκτείνουν τις δυνατότητες του i30 N σας
σε αρμονία με την ξεχωριστή του εμφάνιση. Καθώς είναι σχεδιασμένα ειδικά για το i30 N,
τοποθετούνται και αφαιρούνται πανεύκολα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μπάρες οροφής αλουμινένιες. Ευέλικτη λύση για εύκολη
προσαρμογή βάσεων μεταφοράς της επιλογής σας, από
ελαφρύ αλουμίνιο. Ακατάλληλες για οχήματα με ηλιοροφή
τύπου panorama.

Μπάρες οροφής ατσάλινες. Φτιαγμένες από στιαβρό
ατσάλι, εφαρμόζουν άψογα στην οροφή του i30 Ν σας και
γίνονται βάση για φορτία της επιλογής σας. Ακατάλληλες
για οχήματα με ηλιοροφή τύπου panorama.

Μπάρες μεταφοράς σκι και σνόουμπορντ, μοντέλα 400 & 600. Η λύση για δραστήριες
χειμερινές διακοπές. Φορτώστε εύκολα και γρήγορα τον εξοπλισμό σας και κλειδώστε
τον για ασφάλεια. Το μοντέλο 400 χωράει 4 ζευγάρια σκι και 2 σνόουμπορντ, το μοντέλο
600 6 και 4 αντίστοιχα.
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Μπάρες μεταφοράς σκι & σνόουμπορντ, μοντέλο
Xtender. Το τέλειο εργαλείο για το χειμώνα.
Τοποθετούνται πανεύκολα και μεταφέρουν ως 6 ζευγάρια
σκι ή 4 σνόουμπορντ. Τις σύρετε προς την άκρη του
αυτοκινήτου για ευκολότερη πρόσβαση.

Μπάρα μεταφοράς ποδηλάτου Pro.
Πανεύκολη μεταφορά με μια κορυφαία
βάση. Μεταφέρει ως 20kg και κλειδώνει
με ασφάλεια.

Μπάρα μεταφοράς ποδηλάτου Active.
Δένει εύκολα το σκελετό και τις ρόδες και
μεταφέρει ως 17kg, ενώ έχει και ασφαλές
κλείδωμα.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ HYUNDAI I30 N

Κρατήστε το άψογο.
Κρατήστε την αίσθηση του καινούριου στο i30 N σας για
πολύ περισσότερο. Με τα γνήσια καλύμματά μας που
εφαρμόζουν άψογα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου το
προστατεύετε από βρομιά και μικροφθορές.

Περιγραφή κωδικού

Μοκέτα χώρου αποσκευών. Κρατάει το χώρο αποσκευών σας σαν
καινούριο για ακόμα περισσότερο. Από υψηλής ποιότητας βελούδο.

Σετ των 2

Διακοσμητικές λωρίδες πλαϊνές

G4271ADE00ST

Σετ των 4

G4491ADE00ST

Σε 2 κομμάτια

Διακοσμητική λωρίδα πόρτας
αποσκευών
Φωτισμός δαπέδου LED, μπλε
(μπροστινές θέσεις)
Φωτισμός δαπέδου LED, λευκός
(μπροστινές θέσεις)
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Πατάκια υφασμάτινα, premium.
Μια πινελιά πολυτέλειας. Από
απολαυστικά παχύ, υψηλής
ποιότητας βελούδο, φτιαγμένα στα
μέτρα του i30 Ν, με το σήμα στα
μπροστινά. Έχουν οπές και
αντιολισθητική βάση για να
γατζώνουν σταθερά στο δάπεδο.

99650ADE20
99650ADE20W

Φωτισμός εισόδου LED

99651ADE00

Φωτισμός εισόδου LED, σήμα
Hyundai

99651ADE00H

Φωτισμός εισόδου LED, σήμα i30

G4651ADE00

Ζάντα αλουμινίου 18"

52910S0000PAC

Ζάντα αλουμινίου 19"

52910S0100

Σιγοσβήνοει όταν ανάβει η
μηχανή

Κωδικός

Σημειώσεις

Κουκούλα παρμπριζ μπροστινών
παραθύρων
Γάτζος-κρεμάστρα θέσης
συνοδηγού

G4723ADE00
99743ADE00

Βάση i-pad πίσω θέσης

99582ADE01

Κρεμάστρα κουστουμιού

99770ADE10

Συμβατό με i-pad 1, 2, 3 & 4 και
i-pad Air 1 & 2
Πρέπει να αφαιρείται όταν
κάθεται κάποιος πίσω

Προστασία
Πατάκια υφασμάτινα βελούδινα Ν

S0143ADE00

Σε σετ των 4

Πατάκια υφασμάτινα premium

G4144ADE00

Σε σετ των 4

Πατάκια παντός καιρού, μπλε σήμα

G4131ADE00BU

Σε σετ των 4

Πατάκια παντός καιρού, γκρι σήμα

G4131ADE00GR

Σε σετ των 4

Πατάκια υφασμάτινα στάνταρ

G4141ADE00

Σε σετ των 4

F2F40AK990

Μοκέτα χώρου αποσκευών

G4120ADE10

99490ADE50

Κάλυμμα χώρου αποσκευών
αδιάβροχο

G4122ADE00

Τα οχήματα χωρίς έξυπνο
κλειδί χρειάζονται το κιτ
καλωδίωσης 99651ADE99
Ρωτήστε τον αντιπρόσωπό μας
για τη σωστή διάσταση ζάντας
και ελαστικού

Μεταφορά
Μπάρες οροφής, αλουμινένιες

G4210ADE00AL

Μπάρες οροφής, ατσάλινες

G4210ADE00ST

Μπάρα μεταφοράς ποδηλάτου
Active
Μπάρες μεταφοράς σκι και
σνόουμπορντ, μοντέλο 400
Μπάρες μεταφοράς σκι και
σνόουμπορντ, μοντέλο 600
Μπάρες μεταφοράς σκι και
σνόουμπορντ, μοντέλο Xtender

Περιγραφή κωδικού
Άνεση

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών G4431ADE00ST

Μπάρα μεταφοράς ποδηλάτου Pro

Πατάκια παντός καιρού. Ανθεκτικά
και εύκολα στο πλύσιμο,
προστατεύουν από το χώμα, το
νερό και τη λάσπη. Φέρουν το σήμα
i30 και έχουν οπές για να
γατζώνουν σταθερά στο δάπεδο.

Σημειώσεις

Styling & Τροχοί

Βαλβίδα-Αισθητήρας πίεσης
ελαστικού (TPMS)
Μπουλόνια κλειδώματος τροχών
και κλειδί
Πατάκια υφασμάτινα βελούδινα Ν. Κορυφαίας
ποιότητας, με διπλή γκρι και κόκκινη ραφή και το
λογότυπο Ν στα μπροστινά, προσφέρουν προστασία
και στυλ. Εφαρμόζουν άψογα και έχουν
αντιολισθητική βάση και οπές που γατζώνουν στο
δάπεδο.

Κωδικός

Ακατάλληλες για οχήματα με
ηλιοροφή τύπου panorama

99700ADE00

99700ADE90 (adapter kit for
Για τις ατσάλινες μπάρες
οροφής απαιτούνται οι
αντάπτορες 99700ADE90

99700ADE10

55701SBA21

99701ADE10
99701ADE00

Για τις ατσάλινες μπάρες
οροφής απαιτούνται οι
αντάπτορες 99701ADE90

55700SBA10

Μπαγαζιέρα οροφής, μοντέλο 330

99730ADE10

Διαστάσεις: 144 x 86 x 37,5 cm
/ Όγκος: 330 L / Βάρος
μεταφοράς: ως 75 kg

Μπαγαζιέρα οροφής, μοντέλο 390

99730ADE00

Διαστάσεις: 195 x 73,8 x 36 cm
/ Όγκος: 390 L / Βάρος
μεταφοράς: ως 75 kg

Μεμβράνη προστασίας πίσω
προφυλακτήρα, μαύρη
Μεμβράνη προστασίας πίσω
προφυλακτήρα, διάφανη
Μεμβράνες προστασίας εσοχής
χειρολαβών

Για οχήματα με κάτω θήκη στο
χώρο αποσκευών
Για οχήματα χωρίς μπάρα
θόλων, με κάτω θήκη στο χώρο
αποσκευών

G4272ADE00BL
G4272ADE00TR
99272ADE00

Σετ των 4

Τσάντα σετ ασφαλείας

99940ADE00

Περιέχει δύο ανακλαστικά
γιλέκα, ένα τρίγωνο
προειδοποίησης κι ένα κιτ
πρώτων βοηθειών

Ανακλαστικό γιλέκο

99941ADE00

Τρίγωνο προειδοποίησης

99942ADE00

Σετ φροντίδας καλοκαιρινό

LP974APE102H

Σετ φροντίδας χειμερινό

LP973APE109H

Ασφάλεια & Φροντίδα
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Σφραγίδα αντιπροσώπου

Hyundai Hellas ABEE
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
www.hyundai.gr
Facebook: Hyundai Greece
Hyundai_i30N_ACC_05_2018GR

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι ενδεικτικές, υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς προειδοποίηση και προορίζονται μόνο για αρχική ενημέρωση. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην
παρουσίαση των χρωμάτων λόγω περιορισμών της τεχνολογίας εκτύπωσης. Τα προϊόντα που
απεικονίζονται ανταποκρίνονται στη γκάμα που διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα αυτοκίνητα που
εμφανίζονται στο φυλλάδιο μπορεί να είναι εξοπλισμένα με πρόσθετο εξοπλισμό που χρεώνεται
επιπλέον, ενώ δεν απεικονίζονται όλες οι παραλλαγές των αυτοκινήτων στο φυλλάδιο.Η Hyundai Motor
Europe διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τεχνικές προδιαγραφές και περιεχόμενους εξοπλισμούς χωρίς
προειδοποίηση. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Επίσημο Έμπορο Hyundai της περιοχής σας για
περισσότερες λεπτομέρειες.

