Αξεσουάρ

Νέο Hyundai i10

Chapter

Γνήσια Αξεσουάρ

Κάντε μεγάλη εντύπωση.
Και όταν έρχεστε και
όταν φεύγετε

Ο διακριτικά μυώδης σχεδιασμός του νέου Hyundai i10 προσδίδει μια αθλητική εμφάνιση, ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί τον
εσωτερικό του χώρο. Η ισορροπία ανάμεσα στη λειτουργική τελειότητα και την ομορφιά εκφράζεται και στη γκάμα των
Γνήσιων Αξεσουάρ Hyundai για το νέο i10. Τα Γνήσια Αξεσουάρ έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί με τις ίδιες
αυστηρές προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν στο i10 σας. Οπότε, ό,τι κι αν ψάχνετε για να συμπληρώσετε το νέο σας i10,
μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι όλα όσα παρουσιάζονται εδώ είναι κορυφαίας ποιότητας και εφαρμόζουν άψογα.
Το i10 είναι το νεό μεγάλο μας μικρό. Go big, και στα αξεσουάρ του!
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Τροχοί

Ζάντα αλουμινίου 15”

Ζάντες αλουμινίου 15” Naju

Μια μεγάλη
ποικιλία από
δυναμικές
ζάντες.

1α.
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1γ.

Ζάντες αλουμινίου 16” Paju

3α.

Πανέμορφες και λειτουργικές, αυτές οι στυλάτες ζάντες
αλουμινίου δημιουργούν μια αξέχαστη πρώτη εντύπωση.
Αναβαθμίστε το i10 σας με ένα σετ μεγαλύτερες ζάντες,
κατασκευασμένες με τις κορυφαίες προδιαγραφές της
Hyundai.

1β.

2.

Ζάντα αλουμινίου 16” Τύπος Α

3β.

1. Ζάντα αλουμινίου 15” Naju
Με οκτώ ακτίνες, 6.0Jx15, κατάλληλη για
ελαστικά 185/55 R15. Περιλαμβάνει το καπάκι.
1α. K7400ADE05 (ασημί)
1β. K7400ADE05GR (γραφίτης)
1γ. K7400ADE05BL (μαύρη)

3γ.

2. Ζάντα αλουμινίου 15”
6.0Jx15, κατάλληλη για ελαστικά 185/55 R15.
Δεν περιλαμβάνει καπάκι και μπουλόνια.
HA52910K7100
3. Ζάντα αλουμινίου 16” Paju
Με πέντε διπλές ακτίνες, 6.5Jx16, κατάλληλη
για ελαστικά 195/45 R16. Περιλαμβάνει το
καπάκι.
3α. K7400ADE06 (ασημί)
3β. K7400ADE06GR (γραφίτης)
3γ. K7400ADE06BC (δίχρωμη)

4.

4. Ζάντα αλουμινίου 16”, τύπος Α
6.5Jx16, κατάλληλη για ελαστικά 195/45 R16.
Δεν περιλαμβάνει καπάκι και μπουλόνια.
HA52910K7200

Ατσάλινη ζάντα 14”

5.

2. Ζάντα ατσάλινη 14” και τάσι
5.5Jx14, κατάλληλη για ελαστικά 175/65 R14. Το γνήσιο τάσι από
πλαστικό άριστης ποιότητας εφαρμόζει άψογα. Ιδανικό σετ για χειμερινά
ελαστικά.
HA52910K7000 (ζάντα)
HA52970K7000 (Τάσι)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτοκίνητα με ατσάλινες ζάντες χρειάζονται επιπλέον άλλα μπουλόνια για να βάλουν αλουμινίου (5295014140).
Αυτοκίνητα με ζάντες αλουμινίου χρειάζονται επιπλέον άλλα μπουλόνια για να βάλουν ατσάλινες (529503Y000).
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Styling

Styling

Μικρές προσθήκες.
Μεγάλη διαφορά.

Tomato
red

Ξεχωρίστε από το πλήθος με τα αξεσουάρ styling του i10
που κάνουν τα κεφάλια να γυρίζουν. Πλαστικά διακοσμητικά,
αυτοκόλλητα και ειδικοί φωτισμοί LED έρχονται να σας
βοηθήσουν να κάνετε το i10 σας μοναδικό. Go Big!

1. Καλύμματα
εξωτερικών καθρεπτών
K7431ADE00TRD
(καθρέπτες με φλας)
K7431ADE10TRD
(καθρέπτες χωρίς φλας)
2. Διακοσμητικά πλαίσια
στρογγυλών φαναριών
K7381ADE00TRD
3. Σετ εξωτερικών
διακοσμητικών
K7300ADE00TRD
3α. Εξωτερικά
διακοσμητικά μαρσπιέ
K7420ADE00TRD

1.

3β.

3γ.

3β. Διακοσμητική λωρίδα
πόρτας αποσκευών
K7491ADE00TRD
3γ. Διακοσμητική λωρίδα
πάνω μέρους πίσω
προφυλακτήρα
K7274ADE00TRD

3α.
2.
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1. Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών
Προσθέστε μια συναρπαστική πινελιά στην εμφάνιση του i10 σας.
2. Διακοσμητικά πλαίσια στρογγυλών φαναριών
Προσδίδουν ένα όμορφο, σπορ περίγραμμα στα LED φώτα ημέρας.
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3. Σετ εξωτερικά διακοσμητικά
Τολμήστε να γίνετε διαφορετικοί. Το σετ περιλαμβάνει εξωτερικά
διακοσμητικά μαρσπιέ, διακοσμητική λωρίδα στην πόρτα αποσκευών και
διακοσμητική λωρίδα για το πάνω μέρος του προφυλακτήρα και
προσφέρεται σε κόκκινο, τυρκουάζ ή μαύρο χρώμα. Μπορείτε να
επιλέξετε και μεμονωμένα εξαρτήματα.
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Styling

Styling

Aqua
turquoise

Phantom
black

1. Καλύμματα εξωτερικών
καθρεπτών
K7431ADE00TRS
(καθρέπτες με φλας)
K7431ADE10TRS
(καθρέπτες χωρίς φλας)

1. Καλύμματα εξωτερικών
καθρεπτών
K7431ADE00BL
(καθρέπτες με φλας)
K7431ADE10BL
(καθρέπτες χωρίς φλας)

2. Διακοσμητικά πλαίσια
στρογγυλών φαναριών
K7381ADE00TRS

2. Διακοσμητικά πλαίσια
στρογγυλών φαναριών
K7381ADE00BL

3. Σετ εξωτερικών
διακοσμητικών
K7300ADE00TRS

3. Σετ εξωτερικών
διακοσμητικών
K7300ADE00BL

3α. Εξωτερικά
διακοσμητικά μαρσπιέ
K7420ADE00TRS

3α. Εξωτερικά
διακοσμητικά μαρσπιέ
K7420ADE00BL

1.

3β. Διακοσμητική λωρίδα
πόρτας αποσκευών
K7491ADE00TRS

3β. Διακοσμητική λωρίδα
πόρτας αποσκευών
K7491ADE00BL

3γ. Διακοσμητική λωρίδα
πάνω μέρους πίσω
προφυλακτήρα
K7274ADE00TRS

3γ. Διακοσμητική λωρίδα
πάνω μέρους πίσω
προφυλακτήρα
K7274ADE00BL

3β.

3γ.

2.

3α.

3.
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Styling

1β.

Aqua
turquoise

Διακοσμητικά εσωτερικού
Για μια ακόμα προσωπική πινελιά, προσθέστε χρώμα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σε συνδυασμό με
το εξωτερικό. Το εσωτερικό σετ περιλαμβάνει διακοσμητικά περιγράμματα για τον καθρέπτη και τους
αεραγωγούς, στα ίδια τρία χρώματα. Διατίθενται και μεμονωμένα.

1. Σετ εσωτερικών διακοσμητικών
K7010ADE00TRS
1α. Διακοσμητικά αεραγωγών
K7011ADE00TRS
1β. Διακοσμητικό εσωτερικού
καθρέπτη
K7013ADE00TRS

1α.

Phantom
black
2. Σετ εσωτερικών διακοσμητικών
K7010ADE00BL

1.

2α. Διακοσμητικά αεραγωγών
K7011ADE00BL
2β. Διακοσμητικό εσωτερικού
καθρέπτη
K7013ADE00BL

2α.

2β.

3α.

3β.

Tomato
red
3. Σετ εσωτερικών διακοσμητικών
K7010ADE00TRD
3α. Διακοσμητικά αεραγωγών
K7011ADE00TRD
3β. Διακοσμητικό εσωτερικού
καθρέπτη
K7013ADE00TRD

10

11

Styling

Styling

Αυτοκόλλητα πλαϊνών θυρών
Τοποθετούνται στο κάτω μέρος και προσδίδουν
σπορ εικόνα.
K7200ADE20BU (γαλάζια)
K7200ADE20WH (λευκά γυαλιστερά)
K7200ADE20BL (μαύρα ματ)

Στη ζωή δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο, αλλά μπορούν και να
είναι. Τα διαθέσιμα αυτοκόλλητα σε άσπρο και μαύρο - ή
και γαλάζιο της θάλασσας αν προτιμάτε περισσότερο
χρώμα - σας προσφέρουν τέσσερις διαφορετικές επιλογές
για να εξατομικεύσετε το i10 σας. Προσαρμόζονται άψογα
στις δυναμικές γραμμές του i10 και διατίθενται για οροφή
και καπώ, ως προεκτάσεις των φαναριών στο πλάι ή για το
κάτω μέρος στις πόρτες. Αν δε μπορείτε να διαλέξετε ποια
σας αρέσουν πιο πολύ, μπορείτε να τα συνδυάσετε για
ακόμα πιο εντυπωσιακή εμφάνιση.

Διαθέσιμα σε

Glossy white
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Sea blue

Αυτοκόλλητα, προεκτάσεις φαναριών
Τοποθετούνται στη γραμμή που ενώνει τα
εμπρός με τα πίσω φανάρια και δίνουν μια
αίσθηση ταχύτητας.
K7200ADE00BU (γαλάζια)
K7200ADE00WH (λευκά γυαλιστερά)
K7200ADE00BL (μαύρα ματ)

Matt black

Αυτοκόλλητα οροφής και καπώ
K7200ADE10BU (γαλάζια)
K7200ADE10WH (λευκά γυαλιστερά)
K7200ADE10BL (μαύρα ματ)
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Styling

Styling

1.
1. Διακοσμητικά μαρσπιέ
Η πρώτη εντύπωση μετράει. Καλωσορίστε τους επιβάτες σας με τη λάμψη
αυτών των διακοσμητικών από ανοξείδωτο ατσάλι. Φέρουν το λογότυπο i10.
K7450ADE00ST (set of 4)
2. Φωτισμός δαπέδου LED
Μια νότα πολυτέλειας σε μορφή κρυφού φωτισμού. Ανάβει και σβήνει
αυτόματα με το άνοιγμα και το κλείσιμο των μπροστινών θυρών. Με το
άναμμα της μηχανής ο φωτισμός σιγοσβήνει. Η τοποθέτηση της πίσω σειράς
προϋποθέτει τοποθέτηση και της μπροστά.
2α. 99650ADE20 (μπλε / μπροστινή σειρά)
2β. 99650ADE30 (μπλε / πίσω σειρά)
2γ. 99650ADE20W (λευκό / μπροστινή σειρά)
2δ. 99650ADE30W (λευκό / πίσω σειρά)

2α.

2γ.

2β.

2δ.

3. Φωτισμός LED πόρτας και χώρου αποσκευών
Εντυπωσιακός και πολύ πρακτικός, αυτός ο φωτισμός σας προσφέρει
άριστη εικόνα στο σκοτάδι, και μέσα και έξω από το χώρο αποσκευών
σας.
99652ADE00
4. Φωτισμός εισόδου LED
Πρακτικός και πολύ εντυπωσιακός στο σκοτάδι, αυτός ο φωτισμός από τις
μπροστινές πόρτες είναι μια νότα υψηλής πολυτέλειας στο i10 σας.
4α. 99651ADE00 (απλό φως)
4β. 99651ADE00H (σήμα Hyundai)
99651ADE99 (έξτρα καλωδίωση για αυτοκίνητα χωρίς έξυπνο κλειδί)
(Ενδεικτικές φωτογραφίες από άλλα μοντέλα Hyundai)

3.

4α.
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4β.

15

Άνεση

Άνεση

Μεγάλο και σε ανέσεις.

1.

2.

Μικρά πραγματάκια καμιά φορά κάνουν μεγάλη διαφορά στη ζωή μας. Στη γκάμα των
αξεσουάρ του νέου i10 υπάρχουν έξυπνες λύσεις που μπορεί να διευκολύνουν πολύ την
καθημερινότητά σας.
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3./4.

5.

1. Κάλυμμα παρμπριζ και μπροστινών παραθύρων
Προστατεύει την καμπίνα από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο και το παρμπρίζ από το να παγώσει το
χειμώνα.
K7723ADE00

3. Βάση i-pad® πίσω θέσης
Ασφαλίζει στο πίσω μέρος του μπροστινού καθίσματος και επιτρέπει στο i-pad να περιστρέφεται για καλύτερη θέαση. Συμβατό με i-pad 1, 2, 3 & 4 καθώς
και i-pad Air 1 & 2.
99582ADE01

5. Υποβραχιόνιο μπροστινών καθισμάτων με θήκη
Συνδέεται στο κάθισμα του οδηγού, ρυθμίζεται και προσφέρει μια ξεκούραστη στήριξη καθώς και μια
βολική θήκη για μικροαντικείμενα.
K7161ADE00

2. Αναδιπλούμενη πολλαπλή θήκη χώρου αποσκευών
Βάλτε σε τάξη και κρατήστε σταθερά ψώνια ή άλλα μικροπράγματα, μεταφέρετέ τα όπου θέλετε και
μετά διπλώστε τη θήκη για να μην πιάνει χώρο. Με το σήμα της Hyundai.
99123ADE00

4. Κρεμάστρα κουστουμιού
Τοποθετήστε την εύκολα πίσω από το κάθισμα και φτάστε ατσαλάκωτοι στο γραφείο ή το ξενοδοχείο σας. Πρέπει να αφαιρείται όταν στην πίσω θέση
υπάρχει επιβάτης.
99770ADE10
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Προστασία

Δίνουμε μεγάλη προσοχή.
Είτε σε καύσωνα είτε σε χιόνι, είτε στην πόλη είτε στην εξοχή, το καινούριο σας i10 είναι ένας πιστός,
ικανός σύντροφος. Τα Γνήσια Αξεσουάρ Hyundai περιλαμβάνουν πολλές όμορφες και πρακτικές λύσεις
για να σας βοηθούν να το κρατάτε σαν καινούριο, όπου κι αν το πάτε.

18

1.

3.

2.

4.

1. Πατάκια παντός καιρού
Άμμος, λάσπη και νερά δεν αποτελούν πρόβλημα για αυτά τα όμορφα και ανθεκτικά πατάκια που
ξεπλένονται εύκολα.
K7131ADE00 (Σετ των 4)

3. Κάλυμμα χώρου αποσκευών αδιάβροχο
Βάλτε μέσα άφοβα κατοικίδια ζώα, λερωμένα εργαλεία ή δοχεία με υγρά. Το κάλυμμα είναι
αντιολισθητικό και έχει λυγισμένο περίγραμμα για περισσότερη ασφάλεια.
K7122ADE00 (για οχήματα χωρίς ενισχυμένο δάπεδο αποσκευών)
K7122ADE10 (για οχήματα με ενισχυμένο δάπεδο αποσκευών)

2. Πατάκια υφασμάτινα βελούδινα
Αντοχή και πολυτέλεια μαζί, σε ένα μαλακό, παχύ πατάκι με βελούδινη αίσθηση. Γατζώνουν σε
σταθερά σημεία στήριξης και έχουν αντιολισθητικό πάτο. Τα μπροστινά έχουν το λογότυπο i10.
K7143ADE00GR (Σετ των 4)

4. Πάτακια υφασμάτινα στάνταρ
Από σκληρή, ανθεκτική τσόχα, με οπές που γατζώνουν στο αυτοκίνητο και αντιολισθητικό πάτο. Του
οδηγού φέρει το λογότυπο i10.
K7141ADE00 (Σετ των 4)

5.

5. Κάλυμμα χώρου αποσκευών διπλής όψης
Με μαλακό βελούδο από τη μια πλευρά και αδιάβροχη ανθεκτική επιφάνεια από την άλλη, σας
προσφέρει ευελιξία για μεταφορά οποιουδήποτε φορτίου.
K7120ADE00 (για οχήματα χωρίς ενισχυμένο δάπεδο αποσκευών)
K7120ADE10 (για οχήματα με ενισχυμένο δάπεδο αποσκευών)
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Προστασία

1./2. Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα
Προστατεύει από γρατσουνιές κατά τη
φορτοεκφόρτωση ή όταν ανεβοκατεβαίνει κάποιο
κατοικίδιο.
K7272ADE00BL (μαύρη)
K7272ADE00TR (διάφανη)

4.

1.

3α.

2.

3β.

5.

3. Λασπωτήρες
Κομψοί, ειδικά σχεδιασμένοι για το i10, προστατεύουν το κάτω μέρος του αμαξώματος κατά την
κίνηση σε βρώμικα εδάφη.
3α. K7460ADE10 (μπροστά)
3β. K7460ADE20 (πίσω)

5. Μεμβράνες προστασίας εσοχής χειρολαβών
Διαφανείς, ανθεκτικές, προστατεύουν από γρατσουνιές από νύχια ή
κλειδιά.
99272ADE00

4. Πλαστικά προστατευτικά πλαϊνών θυρών
Όμορφη προσθήκη που προστατεύει από μικροχτυπήματα. Δεν τοποθετούνται μαζί με τα αυτοκόλλητα
θυρών.
K7271ADE00
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Ασφάλεια & Φροντίδα

Ένα μεγάλο χέρι βοήθειας.
Το νέο σας i10 είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να σας προσέχει στις πιο ακραίες
συνθήκες. Θα μπορούσαν όμως να υπάρξουν στιγμές που αυτά τα αξεσουάρ θα σας φανούν
χρήσιμα.

Τρίγωνο προειδοποίησης
Σε περίπτωση ακινητοποίησης ειδοποιεί έγκαιρα τα
ερχόμενα οχήματα για την παρουσία σας. Ελαφρύ και
σταθερό, διπλώνει για να αποθηκευτεί και είναι συμβατό με
τις τελευταίες προδιαγραφές που απαιτούνται στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (ECE-R27).
99942ADE00

Ανακλαστικό γιλέκο
Ορατό από μακριά, μέρα και νύχτα. Σύμφωνο με τις
προδιαγραφές ΕΝ 20471 που απαιτούνται από τη νομοθεσία
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
99941ADE00
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Τσάντα σετ ασφαλείας
Περιλαμβάνει δύο ανακλαστικά γιλέκα, τρίγωνο
προειδοποίησης και κιτ πρώτων βοηθειών. Σύμφωνο με τις
προδιαγραφές DIN 13164:2014 που απαιτούνται από τη
νομοθεσία στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
99940ADE00

Χρώμα για γρατσουνιές με πινελάκι
Καλύψτε γρατσουνιές στο αυτοκίνητό σας και προστατέψτε
το από τη διάβρωση. Ζητήστε από τον αντιπρόσωπό σας το
ακριβές χρώμα για το αυτοκίνητό σας.

Σετ γυαλιστικά / προστατευτικά υγρά
Περισσότερη προστασία, περισσότερη γυαλάδα. Εξελιγμένη
φόρμουλα που προστατεύει το χρώμα από τη ρύπανση, τα
άλατα, το απρόσεκτο πλύσιμο, τις κουτσουλιές, χωρίς να
απαιτεί κέρωμα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο
εσωτερικό και να προστατέψουν μοκέτες και ταπετσαρίες
από καθημερινούς λεκέδες.
LP982APE1BROH (πακέτο bronze)
LP982APE1SILH (πακέτο silver)
LP982APE1GOLH (πακέτο gold)

Ξύστρα πάγου με ενσωματωμένο γάντι
Κρατήστε το χέρι σας στεγνό και ζεστό καθώς καθαρίζετε το
χιόνι και τον πάγο από τα τζάμια.
LP950APE01H

Σετ φροντίδας χειμερινό
Περιλαμβάνει ένα μπουκάλι συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό
παρμπρίζ που καθαρίζει τη βρομιά από το δρόμο, τη βροχή
και το χιόνι. Επίσης ένα σπρέυ ξεπαγώματος τζαμιών,
που καθαρίζει τον πάγο και εμποδίζει τα τζάμια να
ξαναπαγώσουν, μια ξύστρα για την αφαίρεση πάγου κι ένα
σφουγγάρι.
LP973APE109H (πλήρες σετ)
Μπορείτε επίσης να βρείτε μεμονωμένα:
α. Σπρέυ ξεπαγώματος τζαμιών (500ml) LP973APE110H
β. Συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό παρμπρίζ χειμερινό
(-60°C, 1lt) LP973APE103H
γ. Υγρό καθαριστικό παρμπρίζ χειμερινό έτοιμο για χρήση
(-30°C, 5lt) LP973APE104H
δ. Συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό παρμπρίζ χειμερινό
(-60°C, 500 ml) LP973APE102H
ε. Συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό παρμπρίζ χειμερινό
(-60°C, 250 ml) LP973APE101H

Σετ φροντίδας καλοκαιρινό
Περιλαμβάνει ένα μπουκάλι συμπυκνωμένου καλοκαιρινού
καθαριστικού παρμπρίζ, που καθαρίζει λιπαρές ουσίες,
νεκρά έντομα και άλλες βρομιές. Για επίμονους λεκέδες από
έντομα υπάρχει και σχετικό σπρέυ. Περιλαμβάνει επίσης
σπρέυ καθαρισμού για ζάντες αλουμινίου, που αφαιρεί
εύκολα γράσσα και σκόνη από το φρενάρισμα, καθώς κι ένα
σφουγγάρι.
LP974APE102H (πλήρες σετ)
Μπορείτε επίσης να βρείτε μεμονωμένα:
α. Υγρό συμπυκνωμένο (1:100) καθαριστικό παρμπρίζ
καλοκαιρινό (40ml) LP974APE101H
β. Σπρέυ καθαριστικό ζαντών (500ml) LP970APE101H
γ. Σπρέυ καθαριστικό εντόμων (500ml) LP970APE102H.
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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.

