Αξεσουάρ

i30

Hyundai i30 Wagon

Hyundai i30 Wagon

Δημιουργήστε το
δικό σας στυλ.
Το νέο i30 Wagon συνδυάζει την όμορφη εμφάνιση με όλη την πολυμορφικότητα που χρειάζεστε.
Προσθέτοντάς του μια επιλογή από Γνήσια Αξεσουάρ Hyundai, θα αναδεικνύει το δυναμικό τρόπο
ζωής σας ακόμα περισσότερο.

Τα αξεσουάρ σε αυτό το φυλλάδιο είναι συμβατά με i30 Hatchback, Wagon και Fastback (μοντέλα 2017 και 2020), εκτός κι αν διευκρινίζεται διαφορετικά στον πίνακα στις σελίδες 30-32.
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Hyundai i30 Hatchback

Hyundai i30 Hatchback

Ζήστε το
σήμερα.
Σπάνια εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο που να δείχνει τόσο σωστό, να το
νιώθεις τόσο επίκαιρο. Αυτό κάνει το i30 Hatchback το αυτοκίνητο για τον
άνθρωπο του σήμερα. Και σε αυτό τον κατάλογο θα δείτε πώς μπορείτε να
εμπλουτίσετε κι άλλο τις αρετές του με τα Γνήσια Αξεσουάρ Hyundai.
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Hyundai i30 Fastback

Hyundai i30 Fastback

Τονίστε τη
διαφορά.
Η προτίμησή σας στο ξεχωριστό, προχωρημένο design
εκφράζεται από τις δυναμικές γραμμές και τις τέλειες
αναλογίες του i30 Fastback. Η υψηλή ποιότητα και οι
προσεγμένες λεπτομέρειες των Γνήσιων Αξεσουάρ Hyundai
θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο τον ενδιαφέρον σας για τα
όμορφα πράγματα στη ζωή.
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Styling

Styling

Το design ένα βήμα πιο
πέρα
Συμπληρώστε το στιβαρό και διαχρονικό design του νέου i30 σας με μια επιλογή
από όμορφα και πρακτικά αξεσουάρ.

Φωτισμός δαπέδου LED
Κρυφός φωτισμός δαπέδου, σας δίνει
ένα θερμό, πολυτελές καλωσόρισμα.
Με το άναμμα της μηχανής ο φωτισμός
σιγοσβήνει. Διαθέσιμο σε μπλε και
λευκή απόχρωση. H τοποθέτηση πίσω
προϋποθέτει και την τοποθέτηση μπροστά.
99650ADE20W (Λευκός, μπροστά)
99650ADE20 (Μπλε, μπροστά)
99650ADE31W (Λευκός, πίσω)
99650ADE31 (Μπλε, πίσω)

Φωτισμός δαπέδου LED, λευκός, μπροστά

Φωτισμός δαπέδου LED, μπλε, μπροστά

Φωτισμοί εισόδου LED
Πολύ σικάτοι και πρακτικοί, φωτίζουν
το έδαφος όταν ανοίγετε τις μπροστινές
πόρτες. Για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα,
μπορείτε να επιλέξετε φωτισμό που
προβάλει στο έδαφος το σήμα της Hyundai ή
το λογότυπο i30.
99651ADE00 (απλό φως)
99651ADE00H (σήμα Hyundai)
G4651ADE00 (λογότυπο i30)
Φωτισμός LED πόρτας και χώρου
αποσκευών
Όσο κι αν είναι το σκοτάδι, με αυτό το
φωτισμό θα βρείτε εύκολα αυτό που
ψάχνετε και δε θα φοβάστε πού πατάτε.
99652ADE00

Φωτισμός εισόδου LED με σήμα Hyundai
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Φωτισμός εισόδου LED με σήμα i30

Φωτισμός εισόδου LED

Φωτισμός LED πόρτας και χώρου αποσκευών
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Styling

Styling

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών
Από γυαλιστερό ανοξείδωτο ατσάλι,
τα καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών
δίνουν μια πολυτελή νότα στο i30 σας και
συνδυάζονται αρμονικά με άλλα αξεσουάρ.
G4431ADE00ST (Σετ των 2)

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών

Διακοσμητική λωρίδα πόρτας αποσκευών (Hatchback)

Διακοσμητικά μαρσπιέ

Διακοσμητικές λωρίδες πλαϊνές

Διακοσμητική λωρίδα πόρτας αποσκευών
Μια γοητευτική λεπτομέρεια από
γυαλιστερό ανοξείδωτο ατσάλι, προσφέρει
ένα στυλάτο τελείωμα στην πόρτα των
αποσκευών.
G4491ADE00ST (Hatchback)
G4491ADE10ST (Wagon)
Προστατευτικά μαρσπιέ
Επειδή η πρώτη εντύπωση μετράει,
καλωσρίστε τους επιβάτες σας με αυτές τις
προστατευτικές λωρίδες από ανοξείδωτο
ατσάλι με το λογότυπο του i30.
G4450ADE00ST (Σετ των 4)
Διακοσμητικές λωρίδες πλαϊνές
Προσφέρουν μια πολυτελή πινελιά στο
κάτω μέρος των θυρών. Φτιαγμένες από
ανθεκτικό γυαλιστερό ανοξείδωτο ατσάλι.
G4271ADE00ST (Hatchback, Wagon / Σετ
των 4)
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Τροχοί

Δώστε μια αύρα δυναμισμού.
Πανέμορφες ζάντες αλουμινίου που προσδίδουν κομψότητα και αθλητικότητα.

Τροχοί

1. Ζάντα αλουμινίου 15”
Με 5 διπλές ακτίνες, ασημί, 6.0Jx15,
κατάλληλη για ελαστικά 195/65 R15. Δεν
περιλαμβάνει καπάκι και μπουλόνια. Μόνο
για οχήματα που παραδίδονται με ζάντες
15” από το εργοστάσιο.
52910G4100PAC (Hatchback, Wagon)
2. Ζάντα αλουμινίου 15” Asan
Με 5 διπλές ακτίνες, ασημί, 6.0Jx15,
κατάλληλη για ελαστικά 195/65 R15.
Περιλαμβάνει καπάκι, δεν περιλαμβάνει
μπουλόνια. Μόνο για οχήματα που
παραδίδονται με ζάντες 15” από το
εργοστάσιο.
G4400ADE05 (Hatchback, Wagon)
3. Ζάντα αλουμινίου 15” Mabuk
Με 5 ακτίνες, γκρι, 6.0Jx15, κατάλληλη για
ελαστικά 195/65 R15. Περιλαμβάνει καπάκι,
δεν περιλαμβάνει μπουλόνια. Μόνο για
οχήματα που παραδίδονται με ζάντες 15”
από το εργοστάσιο.
G2400ADE05 (Hatchback, Wagon)
4. Ζάντα αλουμινίου 16” Mabuk
Με 5 ακτίνες, γκρι, 6.5Jx16, κατάλληλη για
ελαστικά 205/55 R16. Περιλαμβάνει καπάκι,
δεν περιλαμβάνει μπουλόνια.
G2400ADE06
5. Ζάντα αλουμινίου 16” Asan
Με 5 διπλές ακτίνες, δίχρωμη, 6.5Jx16,
κατάλληλη για ελαστικά 205/55 R16.
Περιλαμβάνει καπάκι, δεν περιλαμβάνει
μπουλόνια.
G4400ADE06
6. Ζάντα αλουμινίου 16”
Με 5 διπλές ακτίνες, 6.5Jx16, κατάλληλη
για ελαστικά 205/55 R16. Δεν περιλαμβάνει
καπάκι και μπουλόνια.
52910G4200PAC
7. Ζάντα αλουμινίου 16”
Με 5 ακτίνες, 6.5Jx16, κατάλληλη για
ελαστικά 205/55 R16. Δεν περιλαμβάνει
καπάκι και μπουλόνια.
52910G4600PAC

Μπουλόνια κλειδώματος ζαντών με κλειδί
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8. Ζάντα αλουμινίου 17”
Με 5 διπλές ακτίνες, 7.0Jx17, κατάλληλη
για ελαστικά 225/45 R17. Δεν περιλαμβάνει
καπάκι και μπουλόνια.
52910G4300PAC
9. Ζάντα αλουμινίου 17”
Με 10 ακτίνες, 7.0Jx17, κατάλληλη για
ελαστικά 225/45 R17. Δεν περιλαμβάνει
καπάκι και μπουλόνια.
52910G4350PAC
10. Ζάντα αλουμινίου 17”
Με 5 διπλές ακτίνες, 7.0Jx17, κατάλληλη
για ελαστικά 225/45 R17. Δεν περιλαμβάνει
καπάκι και μπουλόνια.
52910G4700PAC

1. Ζάντα αλουμινίου 15”

2. Ζάντα αλουμινίου 15” Asan

3. Ζάντα αλουμινίου Mabuk 15”
4. Ζάντα αλουμινίου Mabuk 16”

11. Ζάντα αλουμινίου 18”
Με 5 διπλές ακτίνες, 7.5Jx18, κατάλληλη
για ελαστικά 225/40 R18. Μόνο για
αυτοκίνητα με τον κινητήρα 1.4 βενζίνης
103kW. Δεν περιλαμβάνει καπάκι και
μπουλόνια.
52910G4400PAC
12. Τάσι για ατσάλινη ζάντα 15”
Από υψηλής ποιότητας πλαστικό για χρήση
με τις γνήσιες ατσάλινες ζάντες.
52960G4000 (Hatchback, Wagon)

5. Alloy wheel 16″ Asan

6. Ζάντα αλουμινίου 16”

7. Ζάντα αλουμινίου 16”

8. Ζάντα αλουμινίου 17”

9. Ζάντα αλουμινίου 17”

10. Ζάντα αλουμινίου 17”

13. Ζάντα ατσάλινη 15”
Ιδανική για χρήση με χειμερινά ελαστικά,
6.0Jx15, κατάλληλη για ελαστικά 195/65
R15. Μόνο για οχήματα που παραδίδονται
με ζάντες 15” από το εργοστάσιο.
52910G4000PAC (Hatchback, Wagon / δεν
απεικονίζεται)
TPMS - Βαλβίδες-αισθητήρες πίεσης
ελαστικών
Μείνετε ήσυχοι για την ασφάλεια και τη
σωστή αίσθηση στην οδήγηση ελέγχοντας
ανά πάσα στιγμή την πίεση των ελαστικών.
Σε σετ των 4.
F2F40AK990 (δεν απεικονίζονται)
Μπουλόνια κλειδώματος ζαντών με κλειδί
Ένας αποτελεσματικός και αξιόπιστος
τρόπος να προστατέψετε τις ζάντες σας
από την κλοπή.
99490ADE50

11. Ζάντα αλουμινίου 18”

12. Τάσι για ατσάλινη ζάντα 15”
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Μεταφορά

Μεταφορά

Προσαρμοστικότητα και
ευελιξία
Βρείτε και επιλέξτε αξεσουάρ που σας επιτρέπουν να μεταφέρετε τον τρόπο ζωής σας σε κάθε σας εξόρμηση.

Μεταφορέας ποδηλάτων για κοτσαδόρο
Μεταφέρει ως δύο ποδήλατα με μέγιστο φορτίο
τα 60kg. Διαθέτει μηχανισμό δίπλωσης για να
επιτρέπει την πρόσβαση στο χώρο αποσκευών
χωρίς να αφαιρούνται τα ποδήλατα. Κλειδώνει
για αυξημένη αντικλεπτική προστασία. Έχει
πρίζα 13 επαφών.
E823055001
Κιτ καλωδίωσης κοτσαδόρου
Για την εγκατάσταση χρησιμοποιούνται οι
φίσσες της καλωδίωσης του αυτοκινήτου και
μια πολυλειτουργική μονάδα που ενισχύει τα
απαραίτητα σήματα. Συμβατή με απλές και LED
λάμπες, παρέχει ηχητική προειδοποίηση σε
περίπτωση βλάβης στα φλας ή τα φώτα φρένων
του τρέιλερ. Όταν συνδέεται τρέιλερ, το πίσω
φως ομίχλης απενεργοποιείται αυτόματα.
Διαθέσιμο είτε με πρίζα 7 επαφών με οπές
απορροής για αποφυγή συσσώρευσης νερού είτε
με αδιάβροχη πρίζα 13 επαφών.
Το σύστημα των 13 επαφών μπορεί να
διαχειριστεί όλες τις λειτουργίες των σύγχρονων
τροχόσπιτων. Για την εκμετάλλευση όλων
των δυνατοτήτων μπορείτε να παραγγείλετε
επεκτάσεις.
Για οχήματα χωρίς πακέτο τρέιλερ / έτοιμη
αναμονή:
G4620ADE00CP (7 επαφών)
G4621ADE00CP (13 επαφών)
55621ADE01 (επέκταση +15/+30 για καλωδίωση
13 επαφών)
Για οχήματα με πακέτο τρέιλερ / έτοιμη
αναμονή:
G4620ADE10CP (7 επαφών / για Hatchback &
Wagon MY17, Fastback MY18)
G4621ADE10CP (13 επαφών / περιλαμβάνει
επέκταση +30 / δέχεται επέκταση +15, για Hatchback & Wagon MY17, Fastback MY18)
G4621ADE20CP (13 επαφών / περιλαμβάνει
επέκταση +30 / δέχεται επέκταση +15, για Hatchback & Wagon MY19+, Fastback MY20)
G4620ADE20CP (7 επαφών, για Hatchback &
Wagon MY19+, Fastback MY20)
Ανάλογα με τη χρήση του κοτσαδόρου,
διατίθενται και οι παρακάτω προσαρμογείς:
E919999137 (13 επαφές στο όχημα, 7 στο
ρυμουλκούμενο)
55622ADB00 (7 επαφές στο όχημα, 13 στο
ρυμουλκούμενο)

Μεταφορέας ποδηλάτων για κοτσαδόρο
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Κιτ καλωδίωσης κοτσαδόρου

Δίχτυ χώρου αποσκευών

Κοτσαδόρος αφαιρούμενος

Δίχτυ χώρου αποσκευών
Αυτό το ανθεκτικό δίχτυ κρατά σταθερά
εύθραυστα ή ασταθή αντικείμενα στο χώρο
αποσκευών.
85790F2000 (Hatchback)

Κοτσαδόρος αφαιρούμενος
Από υψηλής ποιότητας ατσάλι με εύκολη
τοποθέτηση και αφαίρεση. Μέγιστο
φορτίο για μεταφορά ποδηλάτων 75kg.
Πιστοποιημένος κατά UNECE 55R.
G4281ADE00 (Hatchback MY17 & MY18)
G4281ADE01 (Hatchback MY19)
G4281ADE50 (Hatchback MY20)
G4281ADE10 (Wagon, MY17, MY18, MY19,
μόνο για οχήματα χωρίς RPAS)
G4281ADE60 (Wagon MY20)
G4281ADE20 (Fastback)

Σημαντική πληροφορία για τους κοτσαδόρους
Η μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης εξαρτάται
από τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου σας.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό μας για
περισσότερες πληροφορίες. Όλοι οι γνήσιοι
κοτσαδόροι του Hyundai i30 είναι ανθεκτικοί
στη διάβρωση, πιστοποιημένοι με ISO 9227NSS
και σύμφωνοι με τις απαιτήσεις του OE Car
Loading Standard (CARLOS) για ρυμούλκηση
τρέιλερ και μεταφορά ποδηλάτων.

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο
για περισσότερες πληροφορίες.
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Μεταφορά

Μεταφορά

Μπάρες οροφής αλουμινίου Wagon

Διαχωριστικό χώρου αποσκευών

Μπάρες οροφής ατσάλινες Wagon

Διαχωριστικό χώρου αποσκευών
Εφαρμόζει τέλεια ανάμεσα στο πίσω κάθισμα και την οροφή και προστατεύει τους επιβάτες από
την κίνηση αντικειμένων στο χώρο αποσκευών. Τοποθετείται πανεύκολα και δεν εμποδίζει την
ορατότητα του οδηγού. Μόνο για οχήματα με μπαριέρα ασφαλείας.
G4150ADE10 (Wagon)

Μπάρες οροφής αλουμινένιες Wagon
Σχεδιασμένες για να εφαρμόζουν στις ράγες
οροφής του i30 Wagon, τοποθετούνται
και αφαιρούνται εύκολα. Φτιαγμένες από
ανθεκτικό, ελαφρύ αλουμίνιο. Κατάλληλες
για οχήματα με και χωρίς πανοραμική
ηλιοροφή.
G4211ADE00AL (Wagon)

Μπάρες οροφής ατσάλινες Wagon
Σχεδιασμένες για να εφαρμόζουν στις ράγες
οροφής του i30 Wagon, τοποθετούνται
και αφαιρούνται εύκολα. Κατάλληλες
για οχήματα με και χωρίς πανοραμική
ηλιοροφή και μόνο με τις εργοστασιακές
ράγες οροφής.
G4211ADE00ST (Wagon)

Μπαγαζιέρα οροφής, μοντέλα 330 & 390
Αεροδυναμική, στιβαρή, εύκολη στην τοποθέτηση και ανθεκτική σε
όλες τις καιρικές συνθήκες, σας προσφέρει επιπλέον χώρο όποτε
τον χρειάζεστε. Ανοίγει και από τις δύο πλευρές και κλειδώνει για
ασφάλεια.
99730ADE10 (Μοντέλο 330 / Hatchback, Wagon)
Διαστάσεις: 144 x 86 x 37,5cm. Χωρητικότητα: 330Lt / Βάρος ως
75Kg
99730ADE00 (Μοντέλο 390 / Hatchback, Wagon)
Διαστάσεις: 195 x 73,8 x 36cm. Χωρητικότητα: 390Lt / Βάρος ως
75Kg

Μπαγαζιέρα οροφής μοντέλο 390
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Μπαγαζιέρα οροφής μοντέλο 330
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Μεταφορά

Μεταφορά

Μπάρα μεταφοράς ποδηλάτου Pro
Πανεύκολη μεταφορά με μια κορυφαία βάση.
Δένετε το σκελετό και προσαρμόζετε το
ποδήλατο με το ένα χέρι, πάνω στην οροφή,
με περιστροφικά χερούλια. Μεταφέρει ως
20kg και κλειδώνει με ασφάλεια.
99700ADE00 (Hatchback, Wagon)
99700ADE90 (κιτ προσαρμογής για τις
ατσάλινες μπάρες)
Μπάρα μεταφοράς ποδηλάτου Active
Δένει εύκολα το σκελετό και τις ρόδες και
μεταφέρει ως 17kg, ενώ έχει και ασφαλές
κλείδωμα.
99700ADE10 (Hatchback, Wagon)

Μπάρες οροφής αλουμινένιες Hatchback

Μπάρες οροφής ατσάλινες Hacthback

Μπάρες μεταφοράς σκι και σνόουμπορντ, μοντέλο 400

Μπάρες μεταφοράς σκι και σνόουμπορντ, μοντέλο 600

Μπάρες οροφής αλουμινένιες
Ευέλικτη λύση για εύκολη προσαρμογή
βάσεων μεταφοράς της επιλογής σας,
από ελαφρύ αλουμίνιο. Ακατάλληλες για
οχήματα με ηλιοροφή τύπου panorama.
G4210ADE00AL (Hatchback)
Μπάρες οροφής ατσάλινες
Φτιαγμένες από στιβαρό ατσάλι,
εφαρμόζουν άψογα στην οροφή του i30 σας
και γίνονται βάση για φορτία της επιλογής
σας. Ακατάλληλες για οχήματα με ηλιοροφή
τύπου panorama.
G4210ADE00ST (Hatchback)
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.
99701ADE10 (400 / Hatchback, Wagon)
99701ADE00 (600 / Hatchback, Wagon)
99701ADE90 (Κιτ προσαρμογής σε
ατσάλινες μπάρες οροφής)

Μπάρα μεταφοράς ποδηλάτου Pro
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Μπάρα μεταφοράς ποδηλάτου Active

Άνεση

Άνεση

Σαν στο σπίτι σας.
Έξυπνες και πρακτικές λύσεις που κάνουν κάθε διαδρομή πιο άνετη για εσάς
και τους επιβάτες σας.

Κουκούλα παρμπρίζ και μπροστινών παραθύρων

Βάση iPad® πίσω θέσης

Κρεμάστρα κουστουμιού

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω

Αναδιπλούμενη πολλαπλή θήκη χώρου αποσκευών

Κουκούλα παρμπρίζ και μπροστινών παραθύρων
Κρατά έξω τη ζέστη από τον ήλιο και προστατεύει το παρμπρίζ και
τα μπροστινά παράθυρα από το πάγωμα το χειμώνα.
G4723ADE00 (Hatchback, Wagon)

Βάση iPad® πίσω θέσης
Ασφαλίζει στο πίσω μέρος του μπροστινού καθίσματος και επιτρέπει
στο iPad να περιστρέφεται για καλύτερη θέαση (το iPad δεν
περιλαμβάνεται. Δεν παρέχει φόρτιση). Συμβατό με iPad 1, 2, 3 & 4
καθώς και iPad® Air 1 & 2.
99582ADE01

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

Αισθητήρες παρκαρίσματος
Ανεκτίμητοι για ελιγμούς σε μικρό χώρο, δίνουν ηχητική
προειδοποίηση για την απόσταση εμποδίων. Μόνο για Hatchback
MY17 & Wagon MY17.
99602ADE00 (μπροστινοί)
99603ADE00 (πίσω)
99603ADE99 (προσαρμογέας γωνίας απαραίτητος για τους πίσω
αισθητήρες στο Wagon)

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.
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Προστασία

Προστασία

Ποιότητα που διαρκεί.
Διατηρήστε το νέο σας i30 καθαρό και τακτοποιημένο και προστατέψτε την εμφάνισή
του και την αξία του.

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 γαντζώνουν σταθερά στο δάπεδο. Σε
σετ των 4.
G4131ADE00BU (μπλε σήμα)
G4131ADE00GR (γκρι σήμα)
Πατάκια υφασμάτινα, στάνταρ
Προστασία του δαπέδου από την
καθημερινή φθορά. Από σκληρή τσόχα,
φτιαγμένα στα μέτρα του i30, με το σήμα
ραμμένο στη θέση του οδηγού. Έχουν οπές
και αντιολισθητική βάση για να γαντζώνουν
σταθερά στο δάπεδο. Σε σετ των 4.
G4141ADE00
Πατάκια παντός καιρού

Πατάκια υφασμάτινα, στάνταρ

Πατάκια υφασμάτινα, βελούδινα
Όμορφα αλλά και ανθεκτικά, από υψηλής
ποιότητας ύφασμα με βελουτέ υφή,
φτιαγμένα στα μέτρα του i30, με το σήμα
κεντημένο στα μπροστινά. Έχουν οπές και
αντιολισθητική βάση για να γαντζώνουν
σταθερά στο δάπεδο. Σε σετ των 4.
G4143ADE00
Πατάκια υφασμάτινα, premium
Μια πινελιά πολυτέλειας. Από απολαυστικά
παχύ, υψηλής ποιότητας βελουτέ ύφασμα,
φτιαγμένα στα μέτρα του i30, με μεταλλικό
σήμα Hyundai στα μπροστινά. Έχουν οπές
και αντιολισθητική βάση για να γαντζώνουν
σταθερά στο δάπεδο. Σε σετ των 4.
G4144ADE00

Πατάκια υφασμάτινα βελούδινα
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Πατάκια υφασμάτινα, premium
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Προστασία

Προστασία

Μοκέτα χώρου αποσκευών
Κρατάει το χώρο αποσκευών σας σαν
καινούριο για ακόμα περισσότερο. Από
υψηλής ποιότητας βελουτέ ύφασμα, με το
σήμα i30. Όχι για οχήματα Mild Hybrid.
G4120ADE00 (Hatchback, για οχήματα
χωρίς κάτω θήκη αποσκευών)
G4120ADE10 (Hatchback, για οχήματα με
κάτω θήκη αποσκευών)

Μοκέτα χώρου αποσκευών (Hatchback)

Μοκέτα χώρου αποσκευών διπλής όψης (Fastback)

Μοκέτα χώρου αποσκευών διπλής όψης (Wagon)

Μοκέτα χώρου αποσκευών διπλής όψης
Ευελιξία στην προστασία ανάλογα με τις
ανάγκες σας. Η μια πλευρά έχει μαλακή
βελουτέ υφή ενώ η άλλη έχει λαστιχένια
επιφάνεια, ανθεκτική στη βρομιά, για
φορτία που μπορεί να λερώσουν.
Στο Wagon συνδυάζεται και με το
αναδιπλούμενο προστατευτικό
προφυλακτήρα.
G4120ADE20 (Wagon ΜΥ17)
G4120ADE21 (Wagon ΜΥ20)
G4120ADE40 (Fastback, όχι για Mild Hybrid)
G4120ADE40MH (Fastback, μόνο για Mild
Hybrid)
Αναδιπλούμενο ύφασμα προστατευτικό
προφυλακτήρα, διπλής όψης
Κουμπώνει στη μοκέτα διπλής όψης
του χώρου αποσκευών και προστατεύει
τον πίσω προφυλακτήρα κατά τη
φορτοεκφόρτωση ή κατά την είσοδο και
έξοδο σκύλων. Διπλώνει ή αφαιρείται
εύκολα όταν δεν το χρειάζεστε.
55120ADE00 (Wagon)
Κάλυμμα χώρου αποσκευών αδιάβροχο
Είτε εργαλεία κήπου είτε κατοικίδια ζώα,
οτιδήποτε μπορεί να λερώσει μεταφέρεται
άφοβα με αυτό το κάλυμμα. Αντιολισθητικό,
με διπλωμένες άκρες και το σήμα i30,
εφαρμόζει άψογα στο χώρο.
G4122ADE00 (Hatchback, για οχήματα με
κάτω θήκη αποσκευών, όχι για Mild Hybrid)
G4122ADE10 (Hatchback, για οχήματα
χωρίς κάτω θήκη αποσκευών, όχι για Mild
Hybrid)
G4122ADE10MH (Hatchback, για οχήματα
με κάτω θήκη αποσκευών, μόνο για Mild
Hybrid)
G4122ADE20 (Wagon MY17)
G4122ADE21 (Wagon MY20)
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Αναδιπλούμενο ύφασμα προστατευτικό προφυλακτήρα, διπλής όψης
(Wagon)

Κάλυμμα χώρου αποσκευών αδιάβροχο (Wagon)

Κάλυμμα χώρου αποσκευών αδιάβροχο (Hatchback)
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Προστασία

Προστασία

Πλαστικά προστατευτικά θυρών
Προσδίδουν δυναμισμό και παράλληλα
προστατεύουν τις πλαϊνές πόρτες από
μικροχτυπήματα.
G4271ADE00BL (Hatchback, Wagon)

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα (μαύρη Fastback)

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα (διαφανής)

Προστατευτικό πίσω προφυλακτήρα

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα (μαύρη Hatchback)

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα (μαύρη Wagon)

Λασπωτήρες μπροστινοί

Λασπωτήρες πίσω

Μεμβράνες προστασίας εσοχής χειρολαβών

Προστατευτικό πίσω προφυλακτήρα
Από γυαλιστερό, ανοξείδωτο ατσάλι,
προστατεύει το πάνω μέρος του πίσω
προφυλακτήρα από χτυπήματα. Δένει
αρμονικά με τα ατσάλινα αξεσουάρ styling.
G4274ADE00ST (Wagon)
Μεμβράνη προστασίας πίσω
προφυλακτήρα
Προστατεύει από γρατσουνιές και
γδαρσίματα κατά τη φορτοεκφόρτωση.
G4272ADE00BL (Hatchback MY17, μαύρη)
G4272ADE00TR (Hacthback MY17,
διάφανη)
G4272ADE50BL (Hatchback MY20, μαύρη)
G4272ADE50TR (Hacthback MY20,
διάφανη)
G4272ADE20BL (Wagon, μαύρη)
G4272ADE20TR (Wagon, διάφανη)
G4272ADE40BL (Fastback, μαύρη)
G4272ADE40TR (Fastback, διάφανη)
Σετ λασπωτήρων
Είτε σε άσχημο καιρό είτε σε δύσκολα
εδάφη, οι αυθεντικοί λασπωτήρες
προστατεύουν το κάτω μέρος του
αυτοκινήτου, τα περβάζια και τις πόρτες
από τη λάσπη και τη βρομιά.
G4460ADE10 (μπροστινοί)
G4460ADE20 (Hatchback MY17, πίσω)
G4460ADE50 (Hatchback MY20, πίσω)
G4460ADE30 (Wagon, πίσω)
G4460ADE40 (Fastback, πίσω)
Μεμβράνες προστασίας εσοχής
χειρολαβών
Προστατεύουν από γρατσουνιές και
γδαρσίματα από νύχια ή κλειδιά.
99272ADE00 (Σετ των 4)
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Ασφάλεια & Φροντίδα

Ασφάλεια & Φροντίδα

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

Ένα χέρι βοήθειας.
Το νέο σας i30 είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να σας προσέχει.
Καλό είναι όμως να είστε προετοιμασμένοι και για το απρόβλεπτο.
Τρίγωνο προειδοποίησης

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
Ανακλαστικό γιλέκο
Ορατό από μακριά, μέρα και νύχτα.
Σύμφωνο με τις προδιαγραφές
ΕΝ 20471 που απαιτούνται από
τη νομοθεσία στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες.
99941ADE00

Τσάντα σετ ασφαλείας

Ανακλαστικό γιλέκο

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 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 να παραγγείλετε τα
περιεχόμενα και μεμονωμένα.

Σετ φροντίδας καλοκαιρινό

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

Ξύστρα πάγου με ενσωματωμένο γάντι

Χρώμα για γρατσουνιές με πινελάκι
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Σετ φροντίδας χειμερινό

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 να παραγγείλετε τα
περιεχόμενα και μεμονωμένα.
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Σύνοψη Αξεσουάρ Hyundai i30

Σελίδα

Είδος

8
8
8

Φωτισμός δαπέδου LED

Σύνοψη Αξεσουάρ Hyundai i30

Διευκρινίσεις

Κωδικός

Λευκός μπροστά

Hatchback

Wagon

Fastback

MY17

MY20

MY17

MY20

MY18

MY20

99650ADE20W

●

●

●

●

●

●

Μπλε μπροστά

99650ADE20

●

●

●

●

●

●

Λευκός πίσω (μόνο σε συνδυασμό με μπροστά)

99650ADE31W

●

●

●

●

●

●

8

Μπλε πίσω (μόνο σε συνδυασμό με μπροστά)

99650ADE31

●

●

●

●

●

●

8

Σήμα Hyundai / Απαιτεί AUTO UP/DOWN στα μπροστινά παράθυρα

99651ADE00H

●

●

●

●

●

●

Σήμα i30 / Απαιτεί AUTO UP/DOWN στα μπροστινά παράθυρα

G4651ADE00

●

●

●

●

●

●

Σελίδα

14

8
8

Φωτισμός εισόδου LED απλός

9

Φωτισμός LED πόρτας και χώρου αποσκευών

11

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών

11

ΤΡΟΧΟΙ

99651ADE00

●

●

●

●

●

99652ADE00

●

●

●

●

●

●

Γυαλιστερά (προσφέρεται κιτ για την τοποθέτηση 99929ADE99PG)

G4431ADE00ST

●

●

●

●

●

●

Γυαλιστερή

G4491ADE00ST

●

●

15

Γυαλιστερή

G4491ADE10ST

●

●

Διακοσμητικά μαρσπιέ

Σε σετ των 4 (προσφέρεται κιτ για την τοποθέτηση 99929ADE99P)

G4450ADE00ST

●

●

●

●

11

Διακοσμητικές λωρίδες πλαϊνές

Γυαλιστερές

G4271ADE00ST

●

●

●

●

Ζάντα αλουμινίου 15"

(1) ασημί, 6.0Jx15, κατάλληλη για ελαστικά 195/65 R15. Δε συνδυάζεται με
ηλεκτρικό χειρόφρενο.

52910G4100PAC

●

●

●

●

13

Ζάντα αλουμινίου 15" Asan

(2) ασημί, 6.0Jx15, κατάλληλη για ελαστικά 195/65 R15. Δε συνδυάζεται με
ηλεκτρικό χειρόφρενο.

G4400ADE05

●

●

●

●

13

Ζάντα αλουμινίου 15" Mabuk

(3) χρώμα γραφίτη, 6.0Jx15, κατάλληλη για ελαστικά 195/65 R15. Δε
συνδυάζεται με ηλεκτρικό χειρόφρενο.

G2400ADE05

●

●

●

●

13

Ζάντα αλουμινίου 16" Mabuk

(4) χρώμα γραφίτη, 6.5Jx16, κατάλληλη για ελαστικά 205/55 R16

G2400ADE06

●

●

●

●

●

●

13

Ζάντα αλουμινίου 16" Asan

(5) δίχρωμη, 6.5Jx16, κατάλληλη για ελαστικά 205/55 R16

G4400ADE06

●

●

●

●

●

●

13

Ζάντα αλουμινίου 16"

(6) 6.5Jx16, κατάλληλη για ελαστικά 205/55 R16

52910G4600PAC

●

●

●

●

13

Ζάντα αλουμινίου 16"

(7) 6.5Jx16, κατάλληλη για ελαστικά 205/55 R16

52910G4200PAC

●

●

●

●

●

●

13

Ζάντα αλουμινίου 17"

(8) 7.0Jx17, κατάλληλη για ελαστικά 225/45 R17

52910G4300PAC

●

●

●

●

●

●

13

Ζάντα αλουμινίου 17"

(9) 7.0Jx17, κατάλληλη για ελαστικά 225/45 R17

52910G4350PAC

●

●

●

●

●

●

13

Ζάντα αλουμινίου 17"

(10) 7.0Jx17, κατάλληλη για ελαστικά 225/45 R17

52910G4700PAC

●

●

●

●

●

●

13

Ζάντα αλουμινίου 18"

(11) 7.5Jx18, κατάλληλη για ελαστικά 225/40 R18

52910G4400PAC

●

●

●

13

Τάσι για ατσάλινη ζάντα 15"

(12) 6.0Jx15, κατάλληλη για ελαστικά 195/65 R15

52960G4000

●

●

●

●

13

Ζάντα ατσάλινη 15"

(13) 6.0Jx15, κατάλληλη για ελαστικά 195/65 R15. Δε συνδυάζεται με ηλεκτρικό
χειρόφρενο.

52910G4000PAC

●

●

●

●

13

Βαλβίδες-αισθητήρες TPMS

Στα μοντέλα 2020 μόνο στις κορυφαίες εκδόσεις εξοπλισμού

F2F40AK990

●

●

●

●

●

13

Θήκες αποθήκευσης τροχών

Σε ένα μέγεθος για τροχούς ως και 225/45 R20. Σετ των 4.

99495ADB00

●

●

●

●

13

Μπουλόνια κλειδώματος με κλειδί

99490ADE50

●

●

●

14

Μεταφορέας ποδηλάτων για κοτσαδόρο

E823055001

●

●

7 επαφών

G4620ADE00CP

●

13 επαφών

G4621ADE00CP

●

7 επαφών για οχήματα με έτοιμη αναμονή / Στα Hatcback μόνο παραγωγής 2017

G4620ADE10CP

●

14

Κιτ καλωδίωσης κοτσαδόρου

Κιτ καλωδίωσης κοτσαδόρου

Κιτ επέκτασης καλωδίωσης κοτσαδόρου +15/+30
Αντάπτορας καλωδίωσης

●

11

13

30

14

Κοτσαδόρος αφαιρούμενος

Hatchback

Wagon

Fastback

Διευκρινίσεις

Κωδικός

13 επαφών, για οχήματα με έτοιμη αναμονή. Στα Hatchback & Wagon μόνο
παραγωγής 2017

G4621ADE10CP

●

13 επαφών, για οχήματα με έτοιμη αναμονή. Στα Hatchback & Wagon μόνο
παραγωγής από 2019 και μετά

G4621ADE20CP

●

●

●

●

●

7 επαφών, για οχήματα με έτοιμη αναμονή. Στα Hatchback & Wagon μόνο
παραγωγής από 2019 και μετά

G4620ADE20CP

●

●

●

●

●

Μόνο σε συνδυασμό με το G4621ADE00CP

55621ADE01

●

●

●

●

●

●

Από 13 επαφές στο όχημα σε 7 στο τρέιλερ

E919999137

●

●

●

●

●

●

Από 7 επαφές στο όχημα σε 13 στο τρέιλερ

55622ADB00

●

●

●

●

●

Κατάλληλος για μοντέλα παραγωγής 2017 & 2018

G4281ADE00

●

Κατάλληλος για μοντέλα παραγωγής από 2019 και μετά

G4281ADE01

●

Κατάλληλος για μοντέλα παραγωγής 2017, 2018 και 2019. Δε συνδυάζεται με
RPAS.

G4281ADE10

●

●

MY17

MY20

MY17

MY20

●

●

Κατάλληλος για μοντέλα 2020 και μετά
Κατάλληλος για μοντέλα 2020 και μετά

●

G4281ADE60

●

15

Δίχτυ χώρου αποσκευών

16

Διαχωριστικό χώρου αποσκευών

G4150ADE10

●

●

16

Μπάρες οροφής αλουμινένιες

G4211ADE00AL

●

●

16

Μπάρες οροφής ατσάλινες

G4211ADE00ST

●

●

17

Μπαγαζιέρα οροφής μοντέλο 330

330 lt

99730ADE10

●

●

●

●

17

Μπαγαζιέρα οροφής μοντέλο 390

390 lt

99730ADE00

●

●

●

●

18

Μπάρες οροφής αλουμινένιες

Μέγιστο βάρος φόρτωσης 80kg, όχι για οχήματα με ηλιοροφή panorama

G4210ADE00AL

●

●

18

Μπάρες οροφής ατσάλινες

Μέγιστο βάρος φόρτωσης 80kg, όχι για οχήματα με ηλιοροφή panorama

G4210ADE00ST

●

●

99701ADE10

●

●

●

●

99701ADE00

●

●

●

●

Μόνο για οχήματα με μπαριέρα ασφαλείας

MY20

●

G4281ADE50
85790F2000

MY18
●

G4281ADE20
●

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

11

Διακοσμητική λωρίδα πόρτας αποσκευών

Απαιτεί AUTO UP/DOWN στα μπροστινά παράθυρα

14

●

●

19

Μπάρες μεταφοράς σκι & σνόουμπορντ μοντέλο
400
Μπάρες μεταφοράς σκι & σνόουμπορντ μοντέλο
600
Μπάρα μεταφοράς ποδηλάτου Pro

99700ADE00

●

●

●

●

19

Μπάρα μεταφοράς ποδηλάτου Active

99700ADE10

●

●

●

●

●

20

Κουκούλα παρμπρίζ και μπροστινών παραθύρων

G4723ADE00

●

●

●

●

●

●

20

Βάση iPad® πίσω θέσης

99582ADE01

●

●

●

●

●

●

●

●

●

21

Κρεμάστρα κουστουμιού

99770ADE10

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Μπροστινοί

99602ADE00

●

●

●

●

●

●

Πίσω. Στο Wagon απαιτείται και οι αντάπτορες γωνίας 99603ADE99

99603ADE00

●

●

●

●

●

●

Αναδιπλούμενη

99123ADE00

●

●

●

●

●

●

18
18

ΑΝΕΣΗ

STYLING

Φωτισμοί εισόδου LED με σήμα

Είδος

21

Αισθητήρες παρκαρίσματος

21

Θήκη χώρου αποσκευών

●
●
●

●

●

31

Σύνοψη Αξεσουάρ Hyundai i30

Σελίδα

23
23

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
& ΦΡΟΝΤΙΔΑ

MY20

G4131ADE00BU

●

●

●

●

●

●

Γκρι σήμα / Αριστεροτίμονα

G4131ADE00GR

●

●

●

●

●

●

Γκρι σήμα / Δεξιοτίμονα

G4131ADE10GR

●

●

●

●

●

●

Αριστεροτίμονα

G4141ADE00

●

●

●

●

●

●

Αριστεροτίμονα

G4143ADE00

●

●

●

●

●

●

Δεξιοτίμονα

G4143ADE10

●

●

●

●

●

●

Αριστεροτίμονα

G4144ADE00

●

●

●

●

●

●

Μιας όψης, οχήματα χωρίς κάτω θήκη στο χώρο αποσκευών

G4120ADE00

●

Μιας όψης, οχήματα με κάτω θήκη στο χώρο αποσκευών

G4120ADE10

●

Διπλής όψης, οχήματα κατασκευής 2017-2018

G4120ADE20

Διπλής όψης, οχήματα κατασκευής από 2019 και μετά

G4120ADE21

Διπλής όψης, όχι για οχήματα Mild Hybrid

G4120ADE40

Διπλής όψης, μόνο για οχήματα Mild Hybrid

G4120ADE40MH

Αναδιπλούμενο ύφασμα προστασίας
προφυλακτήρα

Οχήματα με κάτω θήκη αποσκευών, μόνο για Mild Hybrid

55120ADE00

Οχήματα με κάτω θήκη στο χώρο αποσκευών (όχι για Mild Hybrid)

G4122ADE00

●

G4122ADE10
G4122ADE10MH
G4122ADE20

●

Κάλυμμα χώρου αποσκευών αδιάβροχο

Οχήματα χωρίς κάτω θήκη στο χώρο αποσκευών (όχι για Mild Hybrid)
Οχήματα με κάτω θήκη αποσκευών, μόνο για Mild Hybrid
Οχήματα κατασκευής 2017-2018
Οχήματα κατασκευής από 2019 και μετά

G4122ADE21

Πατάκια παντός καιρού
Πατάκια υφασμάτινα στάνταρ

Μοκέτα χώρου αποσκευών

Πλαστικά προστατευτικά πλαϊνών θυρών

27

Προστατευτικό άνω μέρους προφυλακτήρα

27

Fastback
MY18

26

27

Wagon
MY20

Πατάκια υφασμάτινα premium

27

Μπλε σήμα / Αριστεροτίμονα

Hatchback

MY17

23

25

Κωδικός

MY20

Πατάκια υφασμάτινα βελούδινα

25

Διευκρινίσεις

MY17

23

25

32

Είδος

Μεμβράνη προστασίας προφυλακτήρα

G4271ADE00BL

●
●
●

●
●

●

●

●
●
●
●
●

●

●

Γυαλιστερό

G4274ADE00ST

Μαύρη

G4272ADE00BL

Μαύρη

G4272ADE50BL

Μαύρη

G4272ADE20BL

Μαύρη

G4272ADE40BL

Γυαλιστερή

G4272ADE00TR

Γυαλιστερή

G4272ADE50TR

Γυαλιστερή

G4272ADE20TR

Γυαλιστερή
Αριστεροτίμονα / μπροστινοί

G4272ADE40TR
99272ADE00
G4460ADE10

●
●

Δεξιοτίμονα / μπροστινοί

G4460ADU10

●

Αριστεροτίμονα / πίσω

G4460ADE20

●

Δεξιοτίμονα / πίσω

G4460ADU20

●

Αριστεροτίμονα / πίσω

G4460ADE50

●

Δεξιοτίμονα / πίσω

G4460ADU50

●

Αριστεροτίμονα / πίσω

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●
●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

G4460ADE30

●

●

Δεξιοτίμονα / πίσω

G4460ADU30

●

●

Αριστεροτίμονα / πίσω
Δεξιοτίμονα / πίσω

●
●
●

Μεμβράνες προστασίας εσοχών χειρολαβών

Λασπωτήρες

●

29

Τρίγωνο προειδοποίησης

G4460ADE40
G4460ADU40
99942ADE00

●

●

●

●

●
●
●

29

Τσάντα σετ ασφαλείας

99940ADE00

●

●

●

●

●

●

29

Ανακλαστικό γιλέκο

99941ADE00

●

●

●

●

●

●

29

Ξύστρα πάγου με γάντι

LP950APE01H

●

●

●

●

●

●

29

Σετ φροντίδας χειμερινό

LP973APE109H

●

●

●

●

●

●

29

Σετ φροντίδας καλοκαιρινό

LP974APE102H

●

●

●

●

●

●
33

Hyundai Hellas ABEE
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
www.hyundai.gr
Facebook: Hyundai Greece
Hyundai_i30_ACC_06_2021GR

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.

