Accessoires

Hyundai i30

Hyundai i30 Wagon

Creëer jouw
eigen stijl.
De Hyundai i30 Wagon combineert een stijlvol uiterlijk met veelzijdigheid
en multifunctionaliteit. Met de Hyundai Originele Accessoires kun je ook
jouw persoonlijkheid en lifestyle in de auto tot uitdrukking brengen.

Hyundai i30 Wagon

Hyundai i30 hatchback

Hyundai i30 hatchback

Ga mee
met je tijd.
Zelden verschijnt er een auto die er zo perfect uitziet en zo van nú
is – dat is de Hyundai i30. Met de Hyundai Originele Accessoires,
die met de grootste zorgvuldigheid zijn gemaakt en perfect passen,
maak je jouw Hyundai i30 nóg aantrekkelijker.

Styling

Voeg een dynamisch accent toe.
Extra sportieve elegantie met aantrekkelijk vormgegeven lichtmetalen velgen.

Lichtmetalen 15-inch velg
Lichtmetalen dubbel vijfspaaks velg in zilverkleur.

Lichtmetalen 16-inch velg
Lichtmetalen vijfspaaks velg.

Lichtmetalen 18-inch velg
Lichtmetalen dubbel vijfspaaks velg.

Lichtmetalen 16-inch velg Mabuk
Lichtmetalen vijfspaaks velg in grijs.

Lichtmetalen 16-inch velg Asan
Lichtmetalen dubbel vijfspaaks velg Asan
in bicolour.

Lichtmetalen 16-inch velg
Lichtmetalen dubbel vijfspaaks velg.

Lichtmetalen 17-inch velg
Lichtmetalen dubbel vijfspaaks velg.

Lichtmetalen 17-inch velg
Lichtmetalen tienspaaks velg.

Lichtmetalen 17-inch velg
Lichtmetalen dubbel vijfspaaks velg.

15-inch wieldop
Wieldop van hoogwaardig plastic, geschikt voor
de originele stalen velgen.

Wielmoerslotenset
Je velgen zijn een kostbaar bezit. Helaas komt
het nogal eens voor dat velgen van een auto
worden gestolen. Beveilig je velgen tegen
diefstal met deze wielmoerslotenset.

Styling

Wielhoezenset
Gebruik deze wielhoezen zodat zowel je kleding als de garage of schuur schoon en
netjes blijven. De ergonomische handgrepen maken verplaatsen gemakkelijk. Elke
hoes is tevens voorzien van symbool dat de positie van het wiel onder de auto weergeeft en een geïntegreerd zakje om de wielmoeren veilig in te bewaren. Set van 4.

Styling

1. Bumperfolie transparant
Effectieve en eenvoudige bescherming. Deze discrete,
transparante folie beschermt de bovenrand van de
achterbumper tegen krassen en schaven bij het in- en
uitladen van bagage.
2. Beschermfolie deurhendels
De uitsparingen voor de deurhendels zijn zeer gevoelig
voor gebruikssporen. Deze folie voorkomt dat en houdt
de lak van je Hyundai i30 vrij van krassen.
3. Deursierlijstenset
Geef de flanken van je Hyundai i30 premium dynamiek
met deze sierlijsten in hoogglans RVS.
4. IJs-/zonnescherm
Comfort en goed zicht, het hele jaar door. Dit scherm
beschermt het interieur tegen de hitte van de zon in de
zomer en voorkomt een bevroren voorruit in de winter.
Op maat gemaakt en diefstalbestendig in het gebruik.

Styling

1. Bumperfolie transparant

2. Beschermfolie deurhendels

3. Deursierlijsten, hoogglans RVS

4. IJs-/zonnescherm

Styling

1. Bumperbescherming RVS
Deze bumperbescherming in opvallend roestvrij
staal beschermt de bovenzijde van de bumper tegen
krassen en schaven bij het in- en uitladen van bagage
(alleen voor i30 Wagon).
2. Bumperfolie zwart
Zorgeloos beschermd. Deze zwarte bumper
beschermfolie geeft je de gemoedsrust dat de
bovenrand van de achterbumper is beschermd tegen
krassen en schaven bij het in- en uitladen van bagage.
3. Spatlappen
Deze slank gevormde en op maat gemaakte spatlappen beschermen de voorste portieren, dorpels en de
onderkant van de carrosserie tijdens slecht weer of op
slecht wegdek tegen opspattend water, modder, vuil
en steenslag. Er is ook een set spatlappen voor vóór en
achter leverbaar.

Styling
Styling

1. Bumperbescherming RVS (i30 Wagon)

2a. Bumperfolie zwart (i30 hatchback)

2b. Bumperfolie zwart (i30 Wagon)

3a. Spatlappen, voorzijde

3b. Spatlappen, achterzijde

Comfort & technologie

Versterk het design.
Versterk het tijdloze en zelfverzekerde design van jouw Hyundai i30 met deze
accessoires die zowel stijlvol als praktisch zijn.

1. LED-verlichting voetenruimte
Accentueer de premium atmosfeer in het interieur
van de Hyundai i30 met de indirecte verlichting in de
voetenruimte. Die verspreidt de uitnodigende gloed
van verfijnde sfeerverlichting zodra de portieren
worden geopend en gesloten. Het licht gaat geleidelijk
weer uit als je de motor start. Leverbaar in stijlvol blauw
en klassiek wit. Verlichting in de voetenruimte achterin
(niet afgebeeld) alleen mogelijk in combinatie met
verlichting in de voetenruimte voorin.
2. LED-uitstapverlichting met logo
Deze uitstapverlichting met Hyundai- of i30-logo
brengt licht in de duisternis bij het in- en uitstappen.
Voor een verfijnde en uitgesproken uitstraling.

1a. LED-verlichting voetenruimte voorin, wit

2a. LED-uitstapverlichting met Hyundai-logo

1b. LED-verlichting voetenruimte voorin, blauw

2b. LED-uitstapverlichting met i30-logo

3. LED-uitstapverlichting

3. LED-uitstapverlichting
Wanneer je het portier opent in de avond of nacht,
schijnt de uitstapverlichting je bij. Wel zo praktisch,
want het kan natte voeten voorkomen en het staat nog
chic ook.

Comfort & technologie

5. Draadloos oplaadstation smartphone (Qi-standaard)

6. Parkeersensoren achter

4. LED-verlichting bagageruimte en achterklep en 3. LED-uitstapverlichting
4. LED-verlichting bagageruimte en achterklep
Nooit meer letterlijk en figuurlijk in het duister tasten om iets uit de bagageruimte
te pakken. Of ergens op of in stappen als je bezig bent. De LED-verlichting in de
bagageruimte en de achterklep springt aan zodra je de achterklep opent. Geniet van
perfect zicht in het donker – in de bagageruimte en achter de Hyundai i30!

5. Draadloos oplaadstation smartphone (Qi-standaard)
Eenvoudig je smartphone opladen kan met dit draadloze oplaadstation met
Qi-technologie dat in het vak vóór de versnellingspook wordt ingebouwd. Je kunt
dan zonder stekkers of snoertje de smartphone opladen in je Hyundai i30.

6. Parkeersensoren achter
Bewijzen hun waarde bij het manoeuvreren in een krappe ruimte. Met geluidssignalen word je gewaarschuwd als je een obstakel nadert (uiterlijk sensoren kan
afwijken van de af fabriek gemonteerde sensors).

Interieur & veiligheid

Bescherm je Hyundai i30.
Deze accessoires helpen je je Hyundai i30 netjes en schoon te houden, zodat hij
mooi blijft en zijn waarde behoudt.

1. Mattenset rubber
Het maakt niet uit hoe slecht het weer is of hoe extreem
je avonturen: deze duurzame en gemakkelijk te reinigen
rubberen matten vormen een beschermende laag tegen
natte, modderige en zanderige schoenen. Voorzien van
een speciale vorm en bevestigingspunten en een
i30-logo in blauw of grijs.
2. Mattenset naaldvilt
Bescherm de vloerbedekking van je Hyundai i30 tegen
de sporen van dagelijks gebruik met deze beschermende
matten van slijtvast naaldvilt. De op maat gemaakte
matten zijn voorzien van bevestigingspunten en een
antisliplaag, de mat voor de bestuurder ook van het
i30-logo.

1. Mattenset rubber

2. Mattenset naaldvilt

3. Mattenset velours
Voorzie je Hyundai i30 van mooie én duurzame, slijtvaste
vloerbedekking van hoogwaardig velours. Deze op maat
gemaakte matten zijn voorzien van het i30-logo (voorin)
en blijven op hun plaats dankzij een antisliplaag en be
vestigingspunten.
4. Mattenset velours Premium
Deze hoogwaardige luxe velours matten bieden effectieve bescherming. Ze zijn op maat gemaakt voor de
Hyundai i30, voorzien van een metalen Hyundai-logo
(voorin) in zwart en zilverkleur en blijven op hun plaats
dankzij een antisliplaag en bevestigingspunten.

3. Mattenset velours

4. Mattenset velours Premium

Interieur & veiligheid

5. Kledinghanger
De kledinghanger is eenvoudig aan de voorstoel te bevestigen en ook eenvoudig
mee te nemen naar kantoor of je hotelkamer. Verwijder de hanger zodra je achter
passagiers meeneemt.

6. Instaplijsten
De eerste indruk telt. Verwelkom passagiers met deze roestvrijstalen instaplijsten
met i30-logo.

7. Hyundai-calamiteitenpakket 8 in 1
Dit pakket bestaat uit een door Het Oranje Kruis goedgekeurde verbandset, een set
(van de meest voorkomende) reservelampen*, een set handschoenen, een gevarendriehoek, een LED-knijplamp, 2 veiligheidsvesten conform EN 471, een parkeerschijf
(met aan de achterzijde een laadwijzer voor elektrische auto’s) en een Hyundaiijskrabber.

* Xenon- & LED-verlichting maken, gezien de lange levensduur,
geen deel uit van deze set.

Transport & vervoer

Vergroot de veelzijdigheid.
Solide accessoires waarmee je je lifestyle kunt meenemen op al je avonturen.

1. Fietsendrager (t.b.v. trekhaak)
Deze fietsendrager maakt het bevestigen en losmaken
van je fiets(en) voor tochtjes verder van huis en tijdens
de vakantie heel makkelijk. Geschikt voor 2 (elektrische)
fietsen, met een maximaal totaalgewicht van 60 kg.
De fietsendrager is niet alleen compact en diefstalbestendig, je kunt zelfs de achterklep openen terwijl je
fietsen op de drager zijn gemonteerd! De fietsendrager
is voorzien van een 13-polige stekker. Voor gebruik is
een 13-polige bedradingsset voor de trekhaak nodig,
of een 7-polige bedradingsset met een adapter naar
13 polen.

1. Fietsendrager (t.b.v. trekhaak)

Transport & vervoer

2. Trekhaakkabelset

3. Hulpverenset

4. Bagagenet achterbak

5. Afneembare trekhaak

6. Fietsendrager Uebler i21

2. Trekhaakkabelset 7- of 13-polig
Installatie met originele connectoren met de auto
en een multifunctionele aanhangermodule die alle
noodzakelijke signalen versterkt. Geschikt voor zowel
conventionele gloeilampen als LED-verlichting en
voorzien van optische waarschuwing wanneer een
richtingaanwijzer van aanhanger niet werkt. De mistlamp achter van de Hyundai i30 wordt automatisch
uitgeschakeld als de aanhanger wordt aangekoppeld.

3. Hulpverenset
Een must bij een trekhaak. Hulpveren bieden extra
ondersteuning aan de bestaande autoveren, zodat
een zwaarbeladen auto beter in balans is. Ze verhogen
daardoor de veiligheid. Bij normale belasting hebben
de hulpveren weinig tot geen invloed op het rijcomfort
en weggedrag.

5. Afneembare trekhaak
De afneembare trekhaak is zeer betrouwbaar. Deze
corrosiebestendige, stalen trekhaak helpt je om met
de aanhanger je lading veilig en efficiënt te vervoeren.
Dankzij de driepuntsvergrendeling is de trekhaak een
voudig los te maken. De maximale belasting voor het
gebruik van een fietsendrager is 75 kilogram (drager
inclusief fietsen).

Het 13-polige systeem is voorbereid op alle moderne
caravanfuncties. Om de volledige functionaliteit te
kunnen benutten, is het raadzaam de +15/+30 verlengkabel erbij te bestellen.

4. Bagagenet
Schuivende spullen in de bagagebak zijn niet alleen
hinderlijk, maar ook onveilig. Zet bagage dus eenvoudig
vast met dit elastische bagagenet. Hierdoor blijft alles
veilig op z’n plaats (alleen voor i30 hatchback).

6. Fietsendrager Uebler i21
Deze drager is volledig inklapbaar en kantelbaar met
één voet! Hij heeft een eenvoudige ergonomische bediening/montage en bijzonder laag gewicht. Geschikt
voor maximaal 2 (elektrische) fietsen. De maximale
belasting van deze fietsendrager is maar liefst 60 kilo!

7. Fietsendrager Uebler f24

7. Fietsendrager Uebler f24
Eenvoudige montage met bijzonder laag gewicht. Net als de i21 heeft de f24 een
zeer compact opbergformaat. Geschikt voor maximaal 2 (elektrische) fietsen. De
maximale belasting van deze fietsendrager is maar liefst 60 kilo!
Belangrijke informatie over trekhaken
Het maximaal toegelaten trekgewicht hangt af van de specificaties van de auto.
Vraag je Hyundai-dealer om meer informatie. Alle originele Hyundai-trekhaken zijn
corrosiebestendig, gecertificeerd volgens de ISO 9227NSS-zoutsproeitest en voldoen
aan de vereisten van de fabrieksnorm CARLOS (Car Loading Standard)
TC (Trailer Coupling) en BC (Bike Carrier).

Transport & vervoer

1. Hondenrek
Meer comfort voor de inzittenden én voor de hond. Het hondenrek is eenvoudig te
monteren en past perfect tussen de rugleuning van de achterbank en het dak van de
Hyundai i30. Het rek is ontworpen om de hond of bagage veilig in de bagageruimte
te houden, zonder het zicht naar achter voor de bestuurder te belemmeren (alleen
voor i30 Wagon).
2. Kofferbakorganizer ‘Hyundai’ (opvouwbaar)
Perfecte hulp om snel je spullen te ordenen en veilig op te bergen. Plat op te vouwen
om ruimte te maken voor de volgende boodschappen of andere spullen die je moet
vervoeren. Met handige handvatten en -grepen om de organizer ook buiten de auto
te gebruiken. Voorzien van Hyundai-logo.
3. Dakraildragerset aluminium
Méér ruimte voor je avonturen. Deze veilige, sterke en lichtgewicht dakdragers zijn
speciaal ontwikkeld voor de originele dakrails van de Hyundai i30 Wagon en zijn
dan ook eenvoudig te monteren. Neem op toekomstige trips dus alles mee wat je
nodig hebt. Maximale dakbelasting: 80 kg, inclusief dakdragers en te vervoeren
voorwerpen.
4. Dakraildragerset staal
Deze eenvoudig te monteren, betrouwbare en afsluitbare stalen dakdragers zijn
speciaal voor de Hyundai i30 Wagon ontwikkeld. Ze zijn daardoor een veilige basis
voor dakdragersystemen en al je vervoersbehoeften op het dak van de auto. Alleen
geschikt voor auto’s met originele dakrails. Maximale dakbelasting: 80 kg, inclusief
dakdragers en te vervoeren voorwerpen.

1. Hondenrek (i30 Wagon)

2. Kofferbakorganizer ‘Hyundai’ (opvouwbaar)

3. Dakraildragerset aluminium (i30 Wagon)

4. Dakraildragerset staal (i30 Wagon)

Transport & vervoer

5. Dakkoffer ‘Hyundai’
Voor wanneer je extra bergruimte nodig hebt als je met je Hyundai i30 op stap gaat.
Deze dakkoffer is robuust, aerodynamisch gestroomlijnd en eenvoudig te monteren.
Hij is aan beide zijden te openen voor snel en gemakkelijk in- en uitladen én hij is
afsluitbaar om diefstal te voorkomen. Verkrijgbaar in twee varianten: met 330 en met
390 liter inhoud. Capaciteit: 75 kg. Check altijd de maximale dakbelasting van de
auto (geschikt voor montage op i30 hatchback met dakdragerset en op i30 Wagon
met dakraildragerset).

5a. Dakkoffer ‘Hyundai’, 390 liter

5b. Dakkoffer ‘Hyundai’, 330 liter

Transport & vervoer
1. Dakdragerset aluminium
Méér ruimte voor je avonturen. Deze veilige, sterke en lichtgewicht dakdragers zijn
speciaal ontwikkeld voor de originele dakrails van de Hyundai i30 hatchback en
zijn dan ook eenvoudig te monteren. Neem op toekomstige trips dus alles mee wat
je nodig hebt. Maximale dakbelasting: 80 kg, inclusief dakdragers en te vervoeren
voorwerpen.
2. Dakdragerset staal
Deze eenvoudig te monteren, betrouwbare en afsluitbare stalen dakdragers zijn
speciaal voor de Hyundai i30 hatchback ontwikkeld. Ze zijn daardoor een veilige basis
voor dakdragersystemen en al je vervoersbehoeften op het dak van de auto. Alleen
geschikt voor auto’s met originele dakrails. Maximale dakbelasting: 80 kg, inclusief
dakdragers en te vervoeren voorwerpen.

1. Dakdragerset aluminium (i30 hatchback)

3. Ski- & snowboarddrager 400 & 600
De gezinsvriendelijke oplossing voor actieve wintervakanties. Met de ski- & snowboarddrager 400 kun je tot wel vier paar ski’s of twee snowboards vervoeren en hij is
eenvoudig en snel te monteren. De drager is zelfs afsluitbaar, zodat je uitrusting veilig
is. Als je nog meer wilt vervoeren, dan is de ski- & snowboarddrager 600 een optie,
want daar passen tot wel zes paar ski’s of vier snowboards op.

2. Dakdragerset staal (i30 hatchback)

4. Dakfietsdrager Pro
Maak het op- en afladen van je fiets nog makkelijker met deze premium dakfietsdrager. Plaats je fiets simpelweg op de framehouder en je kunt hem dankzij de
draaiknoppen in je eentje veilig bevestigen. Draagvermogen: 20 kg. Afsluitbaar voor
extra zekerheid.
5. Dakfietsdrager Active
Neem met minimale inspanning je fiets overal mee naartoe. Deze dakfietsdrager
maakt het je zo makkelijk mogelijk met zijn snel sluitende framehouder, slimme
wielhouders en verstelbare binders met snelsluiter. Draagvermogen: 17 kg. Voorzien
van een solide slot.

3a. Ski- & snowboarddrager 400

3b. Ski- & snowboarddrager 600

4. Dakfietsdrager Pro

5. Dakfietsdrager Active

Transport & vervoer

1. Kofferbakmat (i30 hatchback)

2a. Kofferbakmat, omkeerbaar (i30 hatchback)

2b. Kofferbakmat, omkeerbaar (i30 Wagon)

3. Kofferbakmatflap (i30 Wagon)
1. Kofferbakmat
Op maat gemaakt om optimaal te beschermen. Het maakt niet uit wat je vervoert;
deze mat zorgt dat je bagageruimte er langer als nieuw uitziet. Vervaardigd van
hoogwaardig velours en voorzien van het i30-logo (alleen voor i30 hatchback).
2. Kofferbakmat (omkeerbaar)
Deze mat heeft een dubbele functie. Hij is aan de ene kant voorzien van een zacht oppervlak
van hoogwaardig velours en aan de andere kant van een stroef en vuilafstotend oppervlak,
zodat hij voldoet voor alle vervoersklussen van het dagelijks leven (alleen voor i30 Wagon).
3. Kofferbakmatflap
Beschermt de bumper tijdens het in- en uitladen van bagage en als de hond in of uit
de auto wordt gelaten (alleen leverbaar in combinatie met de Kofferbakmat) (alleen
voor i30 Wagon).
4. Bagagebak
Van tuingereedschap tot huisdieren – sommige lading kan nat en vies zijn. Deze
speciaal voor de Hyundai i30 op maat gemaakte duurzame en waterbestendige bak
met opstaande randen houdt de bagageruimte schoon en droog. Met een stroef
oppervlak om te voorkomen dat lading gaat schuiven (alleen voor i30 hatchback).
4. Bagagebak

Onderhoud / do-it-yourself

Bescherm wat je dierbaar is.
Zorg dat je goed voorbereid bent – het hele jaar door.

Hyundai Glasscoat
Deze interieur- en exterieurbehandeling beschermt tegen weersinvloeden en andere omgevingsfactoren.
Inclusief 5 jaar garantie en koffer aftercare-producten om je Hyundai i30 in topconditie te houden. Vraag
je Hyundai-dealer naar de uitgebreide brochure over Glasscoat.

Hyundai i30 - Accessoireprijslijst per 1 januari 2023
Comfort & technologie

Stoelverwarming (alleen i.c.m. lederinbouw via dealer)

€

Stoelverwarming vóór of achter (2 stoelen, voor auto's zonder lederen interieur)

€

269
719
12,95

Draadloos oplaadstation Qi

€

189

Stoelorganizer

€

LED-verlichting bagageruimte en achterklep

€

229

Mattenset luxe velours

€

75

LED-verlichting voetenruimte vóór (wit of blauw)

€

189

Mattenset naaldvilt

€

49

LED-verlichting voetenruimte achter (wit of blauw) (alleen i.c.m. vóór)

€

199

Mattenset rubber, met blauw of grijs logo

€

105

Parkeersensoren achterzijde

€

419

Mattenset semi-velours

€

39

Uitstapverlichting

€

209

Mattenset velours, met N Line-logo

€

115

Uitstapverlichting (met Hyundai- of i30-logo)

€

209

Mattenset velours, met N-logo

€

109

Mattenset velours Premium

€

169

RVS instaplijsten (4 stuks)

€

179

Styling
65

Winterbandenset op 16-inch wintervelg met TPMS

Informeer bij je dealer

Beschermfolie deurhendels

€

Bumperbescherming

€

95

Bumperbescherming RVS (enkel voor i30 Wagon)

€

159

Bumperfolie zwart

€

65

Bagagebak (i30 hatchback)

€

65

Bumperfolie transparant

€

69

Bagagenet

€

39

IJs- en zonnescherm

€

99

Dakdragerset aluminium (i30 hatchback, niet i.c.m. panoramisch schuif-/kanteldak)

€

239

RVS deursierlijst

€

179

Dakdragerset staal (i30 hatchback, niet i.c.m. panoramisch schuif-/kanteldak)

€

229

Transport & vervoer

Set lichtmetalen 16-inch velgen, inclusief banden

Informeer bij je dealer

Dakfietsdrager Active (t.b.v. dakdragerset)

€

135

Set lichtmetalen 17-inch velgen, inclusief banden

Informeer bij je dealer

Dakfietsdrager Pro (t.b.v. dakdragerset)

€

269

Spatlappenset voor- of achterzijde

€

65

Dakkoffer 'Hyundai' 330 liter

€

459

Uitstapverlichting

€

209

Dakkoffer 'Hyundai' 390 liter

€

489

Uitstapverlichting met Hyundai- of i30-logo

€

209

Dakraildragerset aluminium (i30 Wagon)

€

299

Wielhoezenset

€

55

Dakraildragerset staal (i30 Wagon)

€

259

Wielmoerslotenset

€

39

Fietsendrager (t.b.v. trekhaak)

€

249

Fietsendrager Uebler f24 (opvouwbaar)

€

599

Fietsendrager Uebler i21 (opvouwbaar & kantelbaar)

€

799

Oprijgootset in tas t.b.v. fietsendrager Uebler i- & f-serie

€

119

Hondenrek (i30 Wagon)

€

329

Hulpverenset

€

449

Kofferbakmat (i30 hatchback)

€

69

Kofferbakmat, omkeerbaar (i30 Wagon)

€

115

Kofferbakmat, omkeerbaar (i30 hatchback)

€

119

Kofferbakmatflap (i30 Wagon)

€

39

Kofferbakorganizer 'Hyundai'

€

35

Ski- & snowboarddrager 400 (t.b.v. dakdrager/dakraildragerset)

€

189

Ski- & snowboarddrager 600 (t.b.v. dakdrager/dakraildragerset)

€

199

Trekhaak afneembaar i30 hatchback

€

729

Trekhaak afneembaar i30 Wagon

€

789

Trekhaakkabelset 7-polig

€

319

Trekhaakkabelset 13-polig

€

379

Geschakelde & constante plus (alleen i.c.m. 13-polige trekhaakkabelset)

€

75

Onderhoud / do-it-yourself
Hyundai Glasscoat (exterieur- & interieurbescherming)

€

419

Interieur & veiligheid
Calamiteitenpakket Standaard (8 in 1)

€

65

Instapbeschermfolie transparant

€

69

Instapbeschermfolie zwart

€

69

Kledinghanger

€

69

Kinderstoel Isofix ReBoarder 360°

€

289

Kinderstoel Isofix Premium

€

189

€

9,95

€

299

€

1.089

Kinderstoel-stoelbeschermer (diverse opties)

vanaf

Lederen bekleding stuurwiel
Lederen interieur (business)

vanaf

Lederen interieur (1/2 leer)

€

1.479

Lederen interieur (volledig leer)

€

1.789

Meer weten?
Vraag je Hyundai-dealer naar uitgebreide informatie over de leverbare accessoires voor
de Hyundai i30 hatchback of de Hyundai i30 Wagon.

vanaf

Alle prijzen zijn inclusief BTW en montage, tenzij anders is aangegeven, en geldig vanaf 1 januari 2023. Prijswijzigingen en/of
typefouten voorbehouden.

Service op maat
Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele,
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai je bij
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en heb
je de mogelijkheid je Hyundai twee keer per jaar gratis preventief te laten
inspecteren op mogelijke ongemakken. Kijk voor meer informatie over de
services van Hyundai op www.hyundai.com/nl/services.

Meer weten?
Wil je meer weten over de Hyundai
i30 of Hyundai i30 Wagon?
Ga voor uitgebreide informatie
naar www.hyundai.com/nl/i30
of www.hyundai.com/nl/i30-wagon.

Onbeperkte

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14
Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
Tel. (0252) 240 340
www.hyundai.nl

De in deze brochure gebruikte foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie, en kunnen wat betreft
de specificaties afwijken van de standaardspecificaties per type. Aan de foto’s kunnen geen rechten
worden ontleend. Hyundai behoudt zich het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen te
wijzigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder verplichting de reeds op de markt zijnde
auto’s te wijzigen. Raadpleeg voor alle zekerheid de Hyundai-dealer. Prijswijzigingen en typefouten
voorbehouden. Zie voor de actuele garantievoorwaarden www.hyundai.com/nl/garanties.
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Kilometer Garantie

