Akcesoria

i20 Nowej Generacji

Oryginalne akcesoria

Spraw, by Twój i20
stał się częścią Ciebie.
Oryginalne akcesoria
Hyundai.

Indywidualność jest kwestią stylu. Spersonalizuj swój samochód i spraw, by stał się
niepowtarzalny dzięki gamie najwyższej jakości dodatków, które uzupełnią i uatrakcyjnią
wszystko. Od zestawów stylizacji nadwozia w przyciągających wzrok kolorach, przez stylowe
naklejki, po eleganckie felgi – nasze oryginalne akcesoria są projektowane, produkowane
i testowane zgodnie z tymi samymi rygorystycznymi standardami, co i20 Nowej Generacji.
Wzbogać wnętrze samochodu elementami, które chronią i zwiększają komfort.
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Koła

1a.

1b.

2a.

2b.

Koła są dla samochodu tym,
czym eleganckie buty dla damy.

3.

Nie wszystko w samochodzie sprowadza się do jazdy.
Oryginalne koła i20 są ucztą dla oczu, zwłaszcza
po zatrzymaniu się. Wybieraj spośród wielu eleganckich
kolorów i wzorów: to, co je łączy, to najwyższa jakość
Hyundaia – i wyczucie stylu.

4.

5a.

6.

1. Obręcz ze stopów lekkich 15”, Sejong
Obręcz 15” ze stopów lekkich z dziesięcioma szprychami, 6.0Jx15,
do opon 185/65 R15.
Nakładka w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.
1a. Q0400ADE05 (srebrna)
1b. Q0400ADE05GR (grafitowa)

5. Obręcz ze stopów lekkich 17”, Seoul
Obręcz 17” ze stopów lekkich z pięcioma szprychami, 7.0Jx17,
do opon 215/45 R17.
Nakładka w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.
5a. Q0400ADE07BC (dwukolorowa / szlifowana maszynowo)
5b. Q0400ADE07GR (grafitowa)

2. Obręcz ze stopów lekkich 16”, Sinan
Obręcz 16” ze stopów lekkich z dziesięcioma szprychami, 6.0Jx16,
do opon 195/55 R16.
Nakładka w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.
2a. Q0400ADE06BC (dwukolorowa / szlifowana maszynowo)
2b. Q0400ADE06GR (grafitowa)

6. Kołpak 15”
Wysokiej jakości kołpaki do oryginalnych obręczy stalowych 15”. 6.0Jx15”,
pasuje do opon 185/65 R15. Świetnie sprawdza się z ogumieniem zimowym.
52910C8001 (felgi stalowe)
52970Q0000 (kołpak)

3. Obręcz ze stopów lekkich 16”
Obręcz 16” ze stopów lekkich z dziesięcioma szprychami, 6.5Jx16,
do opon 195/55 R16. Nakładka w zestawie, można użyć oryginalnych
nakrętek.
HA52910Q0200
4. Obręcz ze stopów lekkich 17”
Obręcz 17” ze stopów lekkich, dwukolorowa, 7.0Jx17, do opon 215/45 R17.
Nakładka w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.
HA52910Q0300
4

5b.

7. Nakrętki zabezpieczające koła (komplet z kluczem)
Zapewniają skuteczną ochronę przed kradzieżą.
Masz pewność, że koła zawsze pozostaną na swoim miejscu.
99490ADE50 (4 sztuki)

7.
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Styl

Styl

Dodaj odrobinę koloru do swojego życia.
Styl jest wszystkim.
Gama stylowych akcesoriów poprawiających wygląd i20 wewnątrz i na zewnątrz: specjalne akcesoria stylizacyjne nadwozia i wnętrza, w tym ozdobne wstawki kierownicy, obwódki klamek
wewnętrznych i inne dodatki dadzą Twojemu i20 prawdziwie indywidualny charakter. Do wyboru są trzy wyraziste kolory: Tomato Red, Aqua Turquoise i Phantom Black.

Tomato
Red

1. Ozdobne wstawki kierownicy* | 2. Obwódki klamek wewnętrznych*
Pobudzające wnętrze: akcenty we wnętrzu pasują do stylizacji nadwozia
w kolorze Tomato Red.
1. Q0014ADE00TRD | 2. Q0012ADE00TRD
3.

4.

3. Nakładki na lusterka boczne
Dzięki efektownym nakładkom na lusterka boczne i akcentom
kolorystycznym i20 będzie jeszcze bardziej wyrazisty. Do modeli
z kierunkowskazami w lusterkach bocznych.
Q0431ADE00TRD
4. Obwódki świateł przednich
Podkreśl sportowy wygląd nowych świateł do jazdy dziennej LED
kolorowymi obwódkami.
Q0390ADE00TRD

1. | 2.

5.

5. Listwy boczne
Połącz elegancję ze sportem. Czerwone listwy, które sprawiają, że i20
wygląda wyjątkowo.
Q0420ADE00TRD
6. Listwa ozdobna tylnego zderzaka.
Listwa ozdobna stanowi ciekawy, poziomy akcent stylistyczny poprawiający
wygląd tylnego zderzaka i20.
Q0274ADE00TRD
7. Listwa ozdobna bagażnika
Wyszukana elegancja w każdym detalu. Czerwona listwa jest stylowym
wykończeniem klapy bagażnika.
Q0491ADE00TRD
8. Zestaw stylizacji nadwozia
Wyróżnij się z tłumu dzięki atrakcyjnym, stylowym akcesoriom dla i20.
Zestaw obejmuje pozycje 5, 6 i 7.
Q0300ADE00TRD

6.

6

7.

* Dostępne od kwietnia 2021.
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Styl

Styl

Aqua
Turquoise

3.

1. Ozdobne wstawki kierownicy* | 2. Obwódki klamek
wewnętrznych*
Powiew świeżości: ozdobne wstawki kierownicy i obwódki klamek
wewnętrznych w kolorze Aqua Turquoise.
1. Q0014ADE00TRS | 2. Q0012ADE00TRS

1. | 2.

3. Nakładki na lusterka boczne
Dzięki efektownym nakładkom na lusterka boczne i akcentom
kolorystycznym i20 będzie jeszcze bardziej wyrazisty.
Do modeli z kierunkowskazami w lusterkach bocznych.
Q0431ADE00TRS
4. Obwódki świateł przednich
Podkreśl sportowy wygląd nowych świateł do jazdy dziennej LED
kolorowymi obwódkami.
Q0390ADE00TRS
5. Listwy boczne
Połącz elegancję ze sportem. Niebieskie listwy, które sprawiają,
że i20 wygląda wyjątkowo.
Q0420ADE00TRS
6. Listwa ozdobna bagażnika
Wyszukana elegancja w każdym detalu. Niebieska listwa jest
stylowym wykończeniem klapy bagażnika.
Q0491ADE00TRS

5.

7.

4.

7. Listwa ozdobna tylnego zderzaka.
Listwa ozdobna stanowi ciekawy, poziomy akcent stylistyczny
poprawiający wygląd tylnego zderzaka i20.
Q0274ADE00TRS
8. Zestaw stylizacji nadwozia
Wyróżnij się z tłumu dzięki atrakcyjnym, stylowym akcesoriom
dla i20. Zestaw obejmuje pozycje 5, 6 i 7.
Q0300ADE00TRS
* Dostępne od kwietnia 2021.
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6.
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Styl

Styl

Phantom
Black

4.

3.

1. Ozdobne wstawki kierownicy* | 2. Obwódki klamek wewnętrznych*
Jeździec nocy: ozdobne wstawki kierownicy i obwódki klamek
wewnętrznych w kolorze Phantom Black.
1. Q0014ADE00BL | 2. Q0012ADE00BL
3. Nakładki na lusterka boczne
Dzięki efektownym nakładkom na lusterka boczne i akcentom
kolorystycznym i20 będzie jeszcze bardziej wyrazisty.
Do modeli z kierunkowskazami w lusterkach bocznych.
Q0431ADE00BL
4. Obwódki świateł przednich
Podkreśl sportowy wygląd nowych świateł do jazdy dziennej LED
kolorowymi obwódkami.
Q0390ADE00BL
5. Listwa ozdobna tylnego zderzaka.
Listwa ozdobna stanowi ciekawy, poziomy akcent stylistyczny
poprawiający wygląd tylnego zderzaka i20. Dostępna również w czarnym
wykończeniu, które pełni zarówno funkcję estetyczną, jak i ochronną.
5a. Q0274ADE00BL (Phantom Black)
5b. Q0274ADE00 (czarna ziarnista)
6. Listwy boczne
Połącz elegancję ze sportem. Czarne listwy, które sprawiają, że i20
wygląda wyjątkowo.
Q0420ADE00BL
8.

1. | 2.

5a.

5b.

7. Listwa ozdobna bagażnika
Wyszukana elegancja w każdym detalu. Czarna listwa jest stylowym
wykończeniem klapy bagażnika.
Q0491ADE00BL
8. Zestaw stylizacji nadwozia
Wyróżnij się z tłumu dzięki atrakcyjnym, stylowym akcesoriom dla i20.
Zestaw obejmuje pozycje 5a, 6 i 7.
Q0300ADE00BL
* Dostępne od kwietnia 2021.

6.
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Styl

Styl

Trudno przejść
obojętnie.

Oferujemy naklejki w różnych kształtach i kolorach, dzięki którym i20 będzie wyglądał
jeszcze bardziej dynamicznie. Każdy znajdzie dla siebie wzór, który sprawi, że samochód
będzie odzwierciedlał osobowość właściciela. Wisienką na torcie mogą być eleganckie
oświetlenie nastrojowe i nakładki progowe.

1a.

1b.

1c.

2a.

2b.

2c.

1. Naklejki na karoserię – paski sportowe
Podkreśl płynne linie dolnej części nadwozia przyciągającymi wzrok
naklejkami Sport.
1a. Q0200ADE00WH (Glossy White) | 1b. Q0200ADE00BU (Sea Blue) |
1c. Q0200ADE00BL (Matt Black)
2. Naklejki na karoserię – paski wyścigowe
Podkreślające sportowe aspiracje i przyciągające wzrok wyścigowe paski
na maskę i dach.
2a. Q0200ADE10WH (Glossy White) | 2b. Q0200ADE10BU (Sea Blue) |
2c. Q0200ADE10BL (Matt Black)
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Styl

Styl

3c.

1.
1. Boczne listwy ozdobne
Błyszczące boczne listwy ozdobne podkreślają
dynamiczny wizerunek i20.
Q0271ADE00CL

2. Nakładki progowe
Pierwsze wrażenie się liczy. Wsiadającym
pasażerom z pewnością spodobają się nakładki
progowe ze stali nierdzewnej z logo i20.
Q0450ADE00ST (4 sztuki)

3. Podświetlenie podłogowe LED
Podkreśla luksusowy urok kabiny poprzez ukryte
oświetlenie przestrzeni pod fotelami. Tworzy
powitalną aurę światła przy każdym otwieraniu
i zamykaniu drzwi, która zanika w momencie
uruchomienia silnika. Dostępne w wersji
niebieskiej i białej. Podświetlenie drugiego rzędu
może być zamontowane tylko razem
z podświetleniem pierwszego rzędu.
3a. 99650ADE20W (białe / pierwszy rząd)
3b. 99650ADE31W (białe / drugi rząd)
3c. 99650ADE20 (niebieskie / pierwszy rząd)
3d. 99650ADE31 (niebieskie / drugi rząd)

2. | 3a.
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3b.

3d.

15

Ochrona

Ochrona

Chroń to, co kochasz.
Zmiany pór roku i codzienne użytkowanie są wyzwaniem dla każdego samochodu. Aby zabezpieczyć
swojego i20 przed zużyciem, zniszczeniem i brudem, zaopatrz się w oryginalne dywaniki podłogowe,
maty do bagażnika, wkładkę do bagażnika i folie ochronne Hyundai, które zostały specjalnie
zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do Twojego samochodu.

1. Dywaniki na każdą pogodę, z akcentem
kolorystycznym
Niezależnie od pogody te trwałe i łatwe do
oczyszczenia dywaniki stanowią dodatkową
ochronę przed zabrudzeniem, błotem i wodą.
1a. Q0131ADE00GR (z szarymi akcentami)
1b. Q0131ADE00BU (z niebieskimi akcentami)
2. Dywaniki tekstylne, standardowe
Codzienna ochrona wnętrza kabiny przed
zabrudzeniami. Dopasowane do wnętrza, z logo
i20 na dywaniku kierowcy, z antypoślizgowym
spodem i obszyciem.
Q0141ADE00 (4 sztuki)

2.

5.

3. Dywaniki tekstylne, welurowe
Świetnie się prezentujące i trwałe dywaniki
z weluru wysokiej jakości. Dopasowane do
wnętrza. Logo i20 na przednich dywanikach.
Są utrzymywane na miejscu przez standardowe
punkty mocowania i antypoślizgowy spód.
Q0143ADE00 (4 sztuki)

6.

3.

1a.
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1b.

Mata do bagażnika, odwracalna
Z jednej strony wykończona wysokiej jakości, miękkim welurem do przewożenia delikatnego ładunku, z drugiej
strony pokryta wytrzymałym, antypoślizgowym materiałem odpornym na zalanie i zabrudzenia. Z logo i20.
Q0120ADE00 (dla modeli bez płyty bagażnika i subwoofera w bagażniku / niepokazana)

5. Mata do bagażnika
Trwała i skuteczna ochrona. Niezależnie
od przewożonego ładunku ta mata sprawi, że
bagażnik będzie wyglądał jak nowy. Wykonana
z wysokiej jakości weluru, ozdobiona logo i20.
Q0120ADE10MH (dla modeli z płytą bagażnika
i subwooferem w bagażniku)
Q0120ADE00 (dla modeli z płytę bagażnika
i bez subwoofera w bagażniku)

6. Wkładka do bagażnika
Czasami trzeba przewieźć brudne narzędzia ogrodowe
albo ubłoconego psa. Wyjątkowo wytrzymała
i wodoodporna wkładka do bagażnika o wysokich
brzegach doskonale zabezpiecza bagażnik w każdej
sytuacji.
Q0120ADE00 (dla modeli bez płyty bagażnika
i subwoofera w bagażniku / niepokazano)
Q0120Q0122ADE10 (dla modeli z płytę bagażnika i bez
subwoofera w bagażniku)
Q0122ADE10MH (dla modeli z płytą bagażnika
i subwooferem w bagażniku)
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Ochrona

Ochrona

3.

1.

1. Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem, przezroczysta
Proste i skuteczne zabezpieczenie we właściwym miejscu: niewidoczna folia zapobiega uszkodzeniom
lakieru podczas wkładania i wyjmowania przedmiotów. Nie pasuje do listwy ozdobnej bagażnika.
Q0272ADE00TR
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5.

2.

2. Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem, czarna
Łatwa i skuteczna ochrona. Chroni lakier na tylnym zderzaku przed zarysowaniami i uszkodzeniami
podczas wkładania i wyjmowania bagażu. Nie pasuje do listwy ozdobnej bagażnika.
Q0272ADE00BL

4.

3. Folie ochronne na progi drzwi, przezroczyste
Dyskretny, przezroczysty materiał zapewnia ochronę przed zarysowaniami,
dzięki czemu Twój samochód pozostanie w nieskazitelnym stanie.
Samoprzylepne.
99451ADE00TR (4 sztuki)

5. Listwy drzwi bocznych
Poprawiają wygląd i chronią przed uszkodzeniami. Listwy dodają dynamiki sylwetce i20, chroniąc
jednocześnie boki nadwozia przed potencjalnym uszkodzeniem. Nie pasują do naklejek na karoserię
(paski Speed).
Q0271ADE00BL

4. Folie ochronne na progi drzwi, czarne
Wytrzymała czarna folia, która chroni i zabezpiecza lakier przed codziennym
zużyciem i zadrapaniami. Samoprzylepne.
99451ADE00BL (4 sztuki)

6. Folie ochronne na wgłębienia klamek w drzwiach
Wgłębienia klamek w drzwiach są szczególnie narażone na uszkodzenia. Można temu zapobiec naklejając
specjalna folię, która skutecznie chroni przed zarysowaniem lakieru paznokciami lub kluczykami.
99272ADE00 (przezroczyste / 4 sztuki)

6.
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Komfort

Komfort

Bezpieczna jazda
zaczyna się od komfortu.

Zdjęcie poglądowe

Podłokietnik ze schowkiem
Wygodne podparcie i podręczny schowek
w jednym. Mocowany do siedzenia kierowcy,
regulowany podłokietnik z pojemnym schowkiem
na drobiazgi. Tylko do modeli bez fabrycznej
konsoli środkowej.
Q0161ADE00

Aby skupić się na drodze, musisz mieć komfortowe otoczenie.
Osłona przed lodem/słońcem to praktyczne rozwiązanie na lato i zimę.
Powieś marynarkę na praktycznym wieszaku, a tablet umieść bezpiecznie
w sprytnym uchwycie, gdzie może zapewnić rozrywkę dzieciom
siedzącym z tyłu. Przydatne drobiazgi można przewozić w użytecznym
schowku w podłokietniku.

20

Osłona przed lodem/słońcem
Wygoda i widoczność, przez cały rok. Zabezpiecza wnętrze kabiny przed nadmiernym nagrzewaniem
się w upalne dni oraz zapobiega formowaniu się warstwy lodu na przedniej szybie w zimie.
Q0723ADE00

Uchwyt do montażu tabletu iPad®
Filmy, aplikacje, muzyka i inne funkcje. Pasażerowie siedzący z tyłu mogą
podczas jazdy wygodnie korzystać z iPada zamontowanego w uchwycie.
Można go odchylać i obracać w celu uzyskania dogodnej pozycji.
99582ADE01

Wieszak na marynarkę
Ubranie bez zagnieceń. Wieszak można szybko zamontować oraz zdjąć
i używać go w innym miejscu (np. w biurze lub hotelu). Jeśli pasażer
podróżuje na tylnym siedzeniu, wieszak musi być zdjęty.
99770ADE10
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Transport

Transport

Zabierz wszystko, czego potrzebujesz.
Niezależnie od tego, czy wybierasz się na piknik, wycieczkę rowerową, czy na wakacje z przyczepą kempingową – możesz liczyć na Hyundaia, który ma
w ofercie przemyślane rozwiązania transportowe. Organizator bagażnika pozwoli utrzymać idealny porządek w przestrzeni bagażowej. Oryginalny hak
holowniczy Hyundai jest dostarczany z 7- lub 13-stykowym okablowaniem. 7-stykowe okablowanie doskonale sprawdzi się w przypadku oryginalnego
bagażnika rowerowego, natomiast 13-stykowe okablowanie umożliwia i20 holowanie przyczepy. Miłej podróży!

1.

1. Hak holowniczy, odłączany
Odłączany i przede wszystkim niezawodny: na tym haku holowniczym ze stali nierdzewnej można
polegać, gdy chodzi o bezpieczne przewiezienie większego ładunku. Trzykulowy system blokowania
ułatwiający montaż i demontaż. Maksymalne obciążenie wynosi 75 kg (łączna masa roweru
i bagażnika rowerowego).
Certyfikat UNECE 55R.
Q0281ADE00
2. Bagażnik rowerowy na hak holowniczy
Zawsze możesz zabrać ze sobą rower, nie martwiąc się o to, gdzie go zapakować. Do przewozu
2 rowerów o maksymalnym łącznym ciężarze do 60 kg. Nieduży bagażnik rowerowy
z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Można nawet unieść klapę bagażnika z zamontowanymi
rowerami. Bagażnik ma 13-stykowe gniazdo. Do montażu wymagany jest 13-stykowy zestaw
okablowania do haka holowniczego lub 7-stykowy zestaw okablowania do haka holowniczego
z przejściówką 7 na 13 styków.
E823055001
Zestaw okablowania do haka holowniczego
Instalacja wykorzystuje oryginalne złącza pojazdu i wielofunkcyjny moduł przyczepy, który wzmacnia
wymagane sygnały. Zgodność z oświetleniem przyczepy (tradycyjne żarówki lub LED) i funkcja
dźwiękowego ostrzegania o usterce kierunkowskazów przyczepy Tylne światło przeciwmgielne
samochodu jest automatycznie wyłączane po podłączeniu przyczepy.
Złącze 13-stykowe jest przystosowane do obsługi wszystkich funkcji nowoczesnych przyczep
kempingowych. W celu wykorzystania pełnych możliwości należy dodatkowo zamówić zestaw
rozszerzający +15/+30.
13-stykowe: Q0621ADE00CP (wodoszczelna obudowa gniazda)
Zestaw rozszerzający +15/+30 (13 styków) 55621ADE01
7-stykowe: Q0620ADE00CP (z otworami odprowadzającymi wodę)

2.
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3.

3. Organizator bagażnika, składany
Pozwala szybko i sprawnie uporządkować i zabezpieczyć zakupy przewożone
w bagażniku. Wyposażony w praktyczne paski i uchwyty do przenoszenia.
Z logo Hyundai.
99123ADE00

Zależnie od zadania haka holowniczego dostępne są przejściówki umożliwiające tymczasową
konwersję z 7 na 13 styków i odwrotnie.
Przejściówka 13 styków (samochód) na 7 styków (przyczepa): E919999137
Przejściówka 7 styków (samochód) na 13 styków (przyczepa): 55622ADB00
Więcej informacji można uzyskać w salonie lub ASO Hyundai.
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Bezpieczeństwo, konserwacja i obsługa

Bezpieczna podróż.
Idealna widoczność.
Warto pamiętać, że w większości krajów europejskich przewożenie trójkąta ostrzegawczego, zestawu
pierwszej pomocy i kamizelek bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów jest obowiązkowe. Dzięki
oryginalnemu wyposażeniu bezpieczeństwa firmy Hyundai masz pewność, że spełniasz wszystkie
przepisy. A nasz asortyment produktów do czyszczenia szyb zapewni doskonałą widoczność latem
i zimą – przyczyniając się do jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa!

Trójkąt ostrzegawczy
Bezpieczeństwo po zatrzymaniu. Odblaskowy trójkąt ostrzega
innych kierowców przed zagrożeniem. Lekki, stabilny
i składany. Zgodny z najnowszą normą ECE-R27 i przepisami
większości krajów europejskich.
99942ADE00
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Kamizelka odblaskowa
Maksymalna widoczność dla pełnego bezpieczeństwa
w dzień i w nocy. Jaskrawa kamizelka z odblaskowymi
paskami jest doskonale widoczna z dużej odległości.
Jest zgodna z normą EN 20471 i należy do obowiązkowego
wyposażenia pojazdu w większości krajów europejskich.
Rozmiar uniwersalny.
99941ADE00 (jedna kamizelka)

Torba awaryjna
Przydatny zbiór przedmiotów związanych z bezpieczeństwem.
Zawiera dwie kamizelki odblaskowe, trójkąt ostrzegawczy
i zestaw pierwszej pomocy zgodny z normą DIN 13164:2014.
99940ADE00

Lakiery zaprawkowe
Zachowaj idealny stan powłoki lakierniczej, stosując lakier
zaprawkowy na rysy, odpryski i wyblakłe miejsca – szybko,
łatwo i skutecznie. Dostępne w pełnej gamie kolorów. Więcej
informacji można uzyskać w salonie lub ASO Hyundai.

Powłoka Glasscoat
Lepsza ochrona, lepszy połysk: Zaawansowana powłoka
chroni elementy nadwozia przed działaniem zanieczyszczeń,
rozpuszczalników, soli, preparatów czyszczących czy
odchodami ptaków – woskowanie nie będzie już potrzebne.
Nadaje się również do codziennego czyszczenia dywaników
i tapicerki.
LP982APE1BROH (pakiet Bronze)
LP982APE1SILH (pakiet Silver)
LP982APE1GOLH (pakiet Gold)

Skrobaczka do szyb z rękawicą
Wygoda i ciepło zapewnione. Twoja ręka nie musi marznąć
podczas usuwania lodu i śniegu z szyb.
LP950APE01H

Zimowy zestaw czyszczący
Zestaw ten zawiera butelkę zimowego płynu do spryskiwaczy
w koncentracie, który zapewni gładką pracę wycieraczek
przedniej szyby. Odmrażacz w spreju pomoże w oczyszczeniu
zamarzniętych szyb i zapobiega osadzaniu się lodu. Skrobaczka do szyb ułatwia usuwanie lodu, zaś gąbka przyda się do
przecierania zaparowanych szyb.
LP973APE109H
Elementy zestawu można też zamawiać oddzielnie. Więcej
informacji można uzyskać w salonie lub ASO Hyundai.

Letni zestaw czyszczący
Zestaw zawiera butelkę letniego płynu do spryskiwaczy
w koncentracie, który pomoże w utrzymaniu dobrej
widoczności, umożliwiając oczyszczenie szyby z tłustych
plam. Z owadami na szybie przedniej i reflektorach można
sobie poradzić za pomocą spreju do usuwania owadów.
Sprej do czyszczenia felg specjalnie przystosowany
do obręczy ze stopów lekkich ułatwia usuwanie osadów
pochodzących z elementów układu hamulcowego. Gąbka
zawsze przydaje się do dokładnego czyszczenia wszystkich
szyb.
LP974APE102H
Elementy zestawu można też zamawiać oddzielnie. Więcej
informacji można uzyskać w salonie lub ASO Hyundai.
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Wszystkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia i służą wyłącznie prezentacji oferty produktowej. Możliwe odchylenia reprezentacji
kolorów wynikają z ograniczeń technologii druku. Przedstawione produkty odpowiadają ofercie
i wyposażeniu dostępnemu na rynku europejskim. Samochody pokazane w niniejszej publikacji mogą
mieć dodatkowe, płatne wyposażenie. Nie pokazano wszystkich dostępnych wersji. Hyundai Motor
Europe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych i wyposażenia bez
powiadomienia. Więcej informacji można uzyskać w salonie lub ASO Hyundai.

