Tillbehör
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Folkets bil.
Sällan släpps det en bil som ser så rätt ut och
samtidigt känns så aktuell. Nya Hyundai i30 är
allt detta och utan kompromisser. Det är det
som gör den till folkets bil.
Här visar vi hur du kan komplettera dessa
egenskaper med dina personliga val av
Hyundais originaltillbehör.
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Förstärkande design.
Komplettera den självsäkra och tidlösa designen i din
nya i30 med ditt personliga val av både snygga och
praktiska tillbehör.

Backspegelkåpor

Backspegelkåpor
Lägg till en extra touch av elegans till
din i30 och förstärk bilens exteriöra
design med dessa backspegelkåpor
i kromad look.
G4431ADE00ST Sats om två
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Instegslister

Dekorlist för dörrar

Instegslister
Det är det första intrycket som räknas.
Välkomna dina passagerare med
dessa instegslister i kromad look
med i30-logotyp.
G4450ADE00ST Sats om fyra

Dekorlist för baklucka

Dekorlister för dörrar
Lägg till en stilren premium touch
till dörrarna på din i30 med dessa
dekorlister i kromad look.
G4271ADE00ST Sats om fyra

Dekorlist för baklucka
Ger en snygg finish till bakluckan i
kromad look och kompletterar de övriga
detaljerna som gör din i30 unik.
G4491ADE00ST Sats om två (5-dörrars)
G4491ADE10ST Sats om två (Kombi)
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LED-belysning för fotutrymme, vit framsäte

LED-belysning för fotutrymme, blå framsäte

LED-belysning fotutrymme
Lyser upp golvet och ger en välkomnande
känsla. Tänds och släcks automatiskt när
dörrarna öppnas och stängs. Finns att få i
blått eller klassiskt vitt.
99650ADE20 Blå, framsäte (5-dörrars)
99650ADE20W Vit, framsäte (5-dörrars)
Artikelnummer för Kombi ej klart vid
trycktillfället
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Markbelysning LED med i30-logotyp

Markbelysning LED, vit

Markbelysning LED med Hyundai-logotyp

Markbelysning LED med
Hyundai-logotyp
Belysning i framdörrarna med projicerande Hyundai-logotyp som tänds
och släcks automatiskt när de öppnas
och stängs.
99651ADE00H (5-dörrars)
99651ADE99 Tilläggssats för bilar utan
nyckellöst system, SmartKey (5-dörrars)
Artikelnummer för Kombi ej klart vid
trycktillfället

Markbelysning LED med i30-logotyp
Belysning i framdörrarna med
projicerande i30-logotyp som tänds och
släcks automatiskt när de öppnas och
stängs.

Markbelysning LED
Belysning i framdörrarna som underlättar i- och urstigning. Tänds och släcks
automatiskt när dörrarna öppnas och
stängs.

G4651ADE00 (5-dörrars)
99651ADE99 Tilläggssats för bilar utan
nyckellöst system, SmartKey (5-dörrars)

99651ADE00 (5-dörrars)
99651ADE99 Tilläggssats för bilar utan
nyckellöst system, SmartKey (5-dörrars)

Artikelnummer för Kombi ej klart vid
trycktillfället

Artikelnummer för Kombi ej klart vid
trycktillfället
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Utrustad för alla väder.
Med dessa tillbehör är du alltid redo för nya upplevelser med din i30.

Vinterhjul
Våra snygga 16” vinterhjul passar på samtliga i30.
Välj mellan följande däckfabrikat och mönster:
Dubbhjul 16”
Dubbhjul 16”
Friktionshjul 16”
Friktionshjul 16”
Friktionshjul 16”
Dubbhjul 16”
Dubbhjul 16”

Kumho Wi31
Nokian Hakkapelitta 8
Kumho KW31
Nokian Hakkapelitta R2
Nokian Nordman RS2
Nokian Nordman 7
Nokian Hakkapelitta 9

CPD20516
SEWA06565
CPD16205
SEWA06566
SEWA06567
SEWA07196
SEWA07195

Med Hyundai Original vinterhjul får du ett komplett hjul som är speciellt framtaget för din Hyundai och håller lika hög kvalitet som din bil, så att du kan åka säkert i din Hyundai året om. Tillsammans
bildar däck, fälg och däcktrycksensor ett komplett hjul. Rätt fälg är lika viktigt som rätt däck för att ge din bil de bästa egenskaperna. Däcktryckssensorer säkerställer att du har rätt lufttryck och
med rätt lufttryck minskar du risken för onormalt slitage av däcken samt förhindrar onödig bränsleförbrukning.

Vinterdäck måste användas om vinterväglag råder från 1 december till 31 mars.
Enligt Transportstyrelsen anses vinterväglag råda om det finns snö, is, snömodd
eller frost på någon del av vägbanan. Dubbdäck får användas mellan 1 oktober och
15 april, men får även användas under annan tid om det är eller befaras bli vinter
väglag. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.

Däck
Nordman R2, 16”
Nordman RS2, 16”
Kumho KW31 , 16”

Fälglås
Skydda dina fälgar mot stöld med hjälp av kromade låsmuttrar som endast kan låsas upp
med den medföljande hylsnyckeln.
99490ADE10 Sats om fyra
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Rullmotstånd
B
B
E

Våtgrepp
F
F
F

Ljud
72dB-2
72db-2
70db-2

Europeiska unionens förordning gällande märkning av däck nr 1222/2009 (gäller ej dubbdäck)
Märkningen gäller de tre klassificeringskriterierna; Bränsleekonomi märks i skala A-G, Våtgrepp märks
i skala A-G och externt däckljud märkt i decibel. Den standardiserade klassificeringsinformationen kan
anges på ett klistermärke som finns på däckets slitbana eller på ett annat sätt. Utöver dessa tre kriterier
finns en hel del andra egenskaper som påverkar säkerheten, prestandan och miljön och som däck
utvecklare och -testare uppmärksammar. Exempelvis: Säkerhetsegenskaperna på is och snö, skydd mot
vattenplaning, styr- och köregenskaperna.

Elektrisk motorvärmarsats med kupéfläkt
Starta dagen med en varm kupé och motor. Du får en bättre start på din resa med isfria
rutor samtidigt som du minskar onödiga utsläpp kopplade till kallstarter. Motorvärmar
satsen består av elektrisk motorvärmare och kupéfläkt från Defa eller Calix.
Kontakta din Hyundaiåterförsäljare för mer information och priser.

Bränsledriven värmare från Webasto
Starta dagen med en varm kupé även om du saknar tillgång till elektricitet. Värmaren
från Webasto drivs av bilens eget bränsle.
Kontakta din Hyundaiåterförsäljare för mer information och priser.
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Kompletterande
mångsidighet.
Rejäla tillbehör så att du kan ta livet dit du önskar.

El-sats för dragkrok, Hyundai original
Använder de ursprungliga kontakterna
i din i30 och har en multifunktionell
modul som förstärker alla nödvändiga signaler. Kompatibel med både
vanlig glödlampa och LED för släpets
lampor och med ljudvarning vid fel
på släpvagnens/husvagnens blinkers
eller bromsljus. Dimbakljuset på bilen
släcks automatiskt när en släpvagn är
kopplad.
Finns med antingen en 7-polig sockel
med dräneringshål för att förhindra
ansamling av vatten eller en 13-polig
sockel med ett vattentätt kontakthus.
Den 13-poliga el-satsen kan hantera
de flesta moderna funktioner för en
husvagn. Men för att kunna använda
alla funktionaliteter kan du dessutom
installera en förlängningssats för
+15/+30 -poler. 55621ADE01

Beroende på ditt val av el-sats till din
dragkrok kan du komplettera med
en adapter. Observera att du med
en adapter från en 7-pol till 13-pol,
enbart möjliggör signal för bakljus
och blinkers.

Tiltbar cykelhållare för dragkrok
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Adapter från 7-pol till 13-pol.
55622ADB00
Adapter från 13-pol till 7-pol.
E919999137

Dragkrok, avtagbar
Korrosionsbeständig med ett lås
system som gör den enkel att montera
på ett säkert sätt. Kan förvaras i bilen
när den inte används.
G4281ADE00 (5-dörrars)
G4281ADE10 (Kombi)

Dragkrok, fast
Korrosionsbeständig och rekommen
deras om du ofta är i behov av en
dragkrok då den alltid finns monterad
på din i30 när du behöver den.
G4280ADE00 (5-dörrars)
G4280ADE10 (Kombi, ej för Comfort
& Premium med parkeringssensorer
bak)

Dragkrok, avtagbar

Dragkrok, fast

El-sats för dragkrok.

Lastnät textil för bagagerumsgolv

Finns i följande varianter:
7-pol G4620ADE00CP
13-pol G4621ADE00CP

Lastnät i textil för bagagerumsgolv
Håll dina saker snyggt och säkert på
plats medan du kör. Detta slitstarka
och flexibla lastnät ser till att förhindra
att ömtåliga föremål åker omkring i
bagageutrymmet.
85790F2000 (5-dörrars)
Artikelnummer för Kombi ej klart vid
trycktillfället

Viktig information om dragkrokar:
Maximal dragvikt beror på din bils specifikation. Vänligen kontakta din Hyundai
återförsäljare för mer information.
Alla Hyundais dragkrokar är E-godkända vilket betyder att ingen registrerings
besiktning krävs efter montering. De är dessutom korrosionsresistenta och
ISO-certifierade.
5-års garanti på samtliga Hyundai dragkrokar som köps och monteras av en
auktoriserad Hyundai-återförsäljare/verkstad i samband med ditt nybilsköp.

Cykelhållare för dragkrok
Under en dagstur med cykel eller en längre cykelsemester, så tar denna cykelhållare enkelt hand om
lastning och lossning utan besvär. Den kan bära upp till två cyklar eller en el-cykel (upp till 60 kg).
Kompakt och stöldresistent, du kan även öppna bakluckan medans din cykel fortfarande är monterad
på hållaren! Cykelhållaren har en 13-polig sockel var vid du behöver en 13-polig el-sats samt dragkrok
monterad eller en dragkrok med 7-polig el-sats tillsammans med en adapter från 7-pol till 13-pol.
E823055001
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Taklastbågar, aluminium.
Ett starkt men lätt och mångsidigt
tillbehör som utökar möjligheten för
extra last under dina äventyr, semestrar
eller kanske för storhandlingen.
Taklastbågarna är tillverkade i
aluminium och ger en säker samt stabil
grund för så väl last, takboxar eller
smarta lasthållare för t ex skidor, cyklar,
eller snowboards.
Ej för bil med panoramaglastak.
G4210ADE00AL (5-dörrars)
G4211ADE00AL (Kombi)
Taklastbågar, stål
Utformat och speciellt framtagen för att
passa din i30 och är tillverkad av robust
stål. Detta takräcke låses på plats och
bildar en fast grund för att fästa andra
transportutrustningar med absolut
lätthet.
Ej för bil med panoramaglastak.
G4210ADE00ST (5-dörrars)
G4211ADE00ST (Kombi)
Skid- och snowboardhållare 400 & 600
Den familjevänliga lösningen för
actionfyllda vintersemestrar.
Skid- och snowboardhållare
400 för upp till fyra par skidor eller
2 snowboards, är både snabb och enkel
att montera. Kan även låsas
för att hålla din utrustning säkert.
För ännu mer lagringsutrymme kan du
välja skid- och snowboardhållare 600,
som rymmer upp till 6 par skidor eller 4
snowboards .
99701ADE10 400, lastbredd 42cm
99701ADE00 600, lastbredd 62cm
99701ADE90 U-adapter för montering
på taklastbågar stål
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Taklastbågar, aluminium

Taklastbågar, stål

Skid- & snowboardhållare 400

Skid- & snowboardhållare 600

Skid- & snowboardhållare Xtender
Din perfekta partner under vinter
semestern. Lätt att montera och
kan hålla upp till 6 par skidor eller
4 snowboards.
Den upphöjda designen motverkar
att höga bindningar skadar biltaket.
Utdragbar för enkel av- och pålastning
utan att du behöver sträcka dig över
taket. Extra stora tryckknappar gör
det enkelt att öppna skidhållaren
även med handskar på eller med
frusna fingrar.
55700SBA10
Cykelhållare ProRide
Positionerar cykeln automatiskt när
du fäster den, tack vare den unikt
utformade ram- och hjulhållaren.
Snabb och enkel förankring av cykeln
– det momentbegränsande vredet
kontrollerar kraften som cykelramen
utsätts för med tydlig indikation på
korrekt montering. Trycket fördelas
jämnt med hjälp av stora, mjuka vadderade gripklor som formar sig efter
cykelns ram, vilket minskar risken för
skador på ramen.
Max lastvikt 20kg. låsbar för extra
säkerhet.
55701SBA10
Cykelhållare FreeRide
Ramhållare med snabblåsning, passar de
flesta ramdimensioner upp till 80 mm.
Snabbspännen med hjulskydd (justerbara för olika hjuldimensioner) håller
hjulen stadigt på plats.
Låsbar – cykeln kan låsas fast i cykelhållaren som i sin tur kan låsas fast i
lasthållaren (lås medföljer).
Maximal tillåten vikt per cykel är 17 kg.
55701SBA21

Xtender skid- & snowboardhållare

ProRide cykelhållare
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FreeRide cykelhållare

När du kompletterar din nya Hyundai med tillbehör i
samband med billeveransen ingår hela 5 års garanti.
Garantin gäller för följande tillbehörsprodukter som
köpts och monterats hos en auktoriserad
Hyundaiåterförsäljare:
• Hyundai Original Tillbehör
• Elektriska motorvärmare
• Bränsledrivna motorvärmare
• Dragkrokar
• Extraljusramper
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Känn dig som hemma.
Praktiska och genomtänkta lösningar gör som varje resa
bekvämare och roligare för dig och dina medpassagerare.

Is- och solskydd
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Krok för hämtmat

iPad®-hållare för nackstöd

Is-och solskydd
Skyddar din bils interiör från värme
under soliga dagar och förhindrar
isbildning på vindrutan vid frysande
temperaturer. Modellanpassad för din
i30 och monteras enkelt mot främre
vindrutan samt de främre sidorutorna.
G4723ADE00

Krok för take away/hämtmat
Denna diskreta men effektiva krok
låter dig säkra påsar som innehåller
take-away mat på plats, vilket minskar
risken för eventuella missöden under
körning. Monteras vid golvet på
passagerarsidans mittkonsol.
99743ADE00

Klädhängare, avtagbar

iPad®-hållare för nackstöd
Filmer, appar, musik och mycket mer.
Dina passagerare i baksätet kan lugnt
njuta av innehållet med hjälp av denna
hållare som lämpligen monteras
på framsätets ryggstöd. Den kan
vinklas och vridas för den perfekta
betraktningsvinkeln. Passar till iPad® 1,
2, 3 & 4 och iPad®Air 1 & 2. iPad® samt
kablar för laddning ingår ej.
99582ADE01

Parkeringssensorer, bak

Klädhängare, avtagbar
Trött på att använda baksätet som
garderob eller att alltid ha skrynkliga
kläder? Häng upp jacka eller kavaj
på denna innovativa och avtagbara
klädhängare istället. Kan snabbt tas
med för användning på t. ex. kontor
eller hotellrum.
99770ADE00

Parkeringssensorer
Ovärderlig vid manövrering i trånga utrymmen. Med
hjälp av ljudliga varningssignaler varnas föraren när
bilen närmar sig ett hinder. Utseende kan skilja sig
från fabriksmonterade sensorer.
99602ADE00 Kit fram
99603ADE00 Kit bak (för montering bak krävs
adaptersats)
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Bibehåll kvalitén.
Att hålla sin nya i30 ren och fräsch hjälper även till
att behålla bilen i nyskick.
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Gummimattor med
i30-logotyp
Tåliga allvädersmattor som fångar lera,
sand och vägsalt. Mattorna har ett
speciellt mönster som gör dem lätta
att rengöra och hålls på plats med
inbyggda fästpunkter. Sats om fyra
G4131ADE00BU Blå i30-logotyp
G4131ADE00GR Grå i30-logotyp
Textilmattor, nålfilt
Skräddarsydda med perfekt passform,
med i30-logotyp på förarsidan.
Mattorna hålls på plats med inbyggda
fästpunkter och har en antiglid-yta på
undersidan.
G4141ADE00 Sats om fyra
Gummimattor med blå eller grå i30-logotyp

Textilmattor, velour

Textilmattor, nålfilt

Textilmattor, velour premium

Textilmattor, velour
Ger både ett snyggt intryck samt
ett skyddande underlag för golven i
din i30. Skräddarsydda med perfekt
passform, med i30-logotyp för
mattorna i främre raden. Mattorna
hålls på plats med inbyggda
fästpunkter och har en antiglid-yta
på undersidan.
G4143ADE00 Sats om fyra
Textilmattor, premium
En touch av exklusivitet som ger
golvet ett lyxigt utseende samt
känsla. Skräddarsydda för att skydda
golvet på din i30. Med en elegant
metallgjuten Hyundai-logotyp i den
främre raden, Mattorna har även
inbyggda fästpunkter och anti-glidyta
på undersidan.
G4144ADE00 Sats om fyra
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Bagagerumsmatta, textil
Tillverkad med perfekt passform och framtagen
för att skydda. Oavsett vad du lastar i din i30
med så ser din bagagerumsmatta till att ditt
bagageutrymme förblir som nytt.
Med i30-logotyp.
G4120ADE00 (5-dörrars utan ställbart lastgolv)
G4120ADE10 (5-dörrars med ställbart lastgolv)
G4120ADE20 Textilmatta/gummi vändbar +
utfällbart stötfångarskydd (Kombi)
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Bagagerumsmatta, gummi
Från trädgårdsredskap till familjens husdjur –
din last kan vara våt eller smutsig. Robust och
med upphöjda kanter kommer denna bagage
rumsmatta att hålla golvet ren ändå. Med en
strukturerad anti-glidyta för att förhindra att
lasten åker omkring samt med i30-logotyp.
G4122ADE00 (5-dörrars med ställbart lastgolv)
G4122ADE10 (5-dörrars utan ställbart lastgolv)
G4122ADE20 (i30 Kombi, med höga kanter)

Lastskydd för bakre
stötfångare, svart
Ger dig sinnesro att veta att den övre
ytan på din bakre stötfångaren är
skyddad från repor och märken.
G4272ADE00BL (5-dörrars)
G4272ADE20BL (Kombi)
Lastskydd för bakre stötfångare,
transparent
Ett effektivt och enkelt skydd där det
behövs som mest: denna diskreta och
transparenta folie skyddar din bakre
stötfångare från skador vid lastning
och lossning.
G4272ADE00TR (5-dörrars)
G4272ADE20TR (Kombi)
Skyddsfolie under dörrhandtag,
transparent
Bilnycklar och annat kan lämna
repor under/runt dörrhandtag.
Dessa hållbara och självhäftande
skyddsfolier håller lacken som ny.
99272ADE00 Sats om fyra.

Lastskydd för bakre stötfångare, svart

Lastskydd för bakre stötfångare, transparent

Skyddsfolie under dörrhandtag, transparent.
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Ta hand om bilen.
Din nya i30 har byggts för att skydda dig och sig själv,
men det är alltid bra att vara förberedd.
1. Varningstriangel

2. Säkerhetsväska

3. Säkerhetsväst
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4. Lackstift

1. Varningstriangel
Ser till att bilen syns i god tid vid driftstopp. Uppfyller Europeiska
säkerhetskrav.
99942ADE00
2. Säkerhetsväska
En oumbärlig första hjälpenväska
med de viktigaste
hjälpmedlen. Två reflexvästar, en
uppsättning bandage och en
varningstriangel.
99940ADE00
3. Säkerhetsväst
Fluorescerande gul väst med
reflekterande band för bättre
synlighet både i ljus och mörker. Uppfyller de Europeiska säkerhetskraven
och är lagstadgad säkerhetsutrustning i de flesta europeiska länder. En
storlek passar alla.
99941ADE00
4. Lackstift
Repor, stenskott och andra mindre
skador kan åtgärdas med ett lackstift
i bilens originalfärg.
Kontakta din Hyundai-återförsäljare
för att få rätt lackstift till din i30.

Bilvårdskit vinter
Detta kit innehåller en flaska
koncentrerad vinterspolarvätska för
att se till att dina vindrutetorkare
glider smidigt över vindrutan för
att hålla den klar och fri från smuts,
underkylt regn samt snö. Plus en
avisningsspray som hjälper till att
rensa is från fönstren samt förhindrar
isbildning. Isskrapan påskyndar
avlägsnandet av isen och en svamp
torkar bort kondens från insidan av
fönstren.
Kontakta din Hyundai-återförsäljare
för mer information samt pris.
Följande finns även tillgängliga individuellt:
a. Avisningsspray (500 ml)
b. Spolarvätska vinter, koncentrerad
(-60°C, 1l)
c. Spolarvätska vinter, färdigblandad
(-30°C, 5l)
d. Spolarvätska vinter, koncentrerad
(-60°C, 500ml)
e. Spolarvätska vinter, koncentrerad
(-60°C, 250ml)
Kontakta din Hyundai-återförsäljare
för mer information samt priser.

Bilvårdskit sommar
Detta kit innehåller en flaska
koncentrerad sommarspolarvätska
som ser till att din sikt på vägen är
kristallklar genom att ta bort döda
insekter och andra restprodukter.
För att ta bort riktigt envisa
insektsrester från vindrutan och
strålkastare finns det också en spray
för insektsborttagning. En speciell
fälgrengöringsspray framtagen
för aluminiumfälgar förenklar
avlägsnandet av bromsdamm och
smuts. En extra svamp hjälper till att
torka bort tuffa fläckar från glasytor.
Kontakta din Hyundai-återförsäljare
för mer information samt pris.
Följande finns även tillgängliga individuellt:
a. Sommarspolarvätska
1:100 koncentrerad (40 ml)
b. Fälgrengöringsspray (500 ml)
c. Insektsborttagningsspray (500 ml)
Kontakta din Hyundai-återförsäljare
för mer information samt priser.

Isskrapa med handske
Håll handen torr och varm medan
du skrapar snö och is från vindrutan.
Ingår ej i bilvårdskit vinter
Kontakta din Hyundai-återförsäljare
för mer information samt pris.

Bilvårdskit sommar

Bilvårdskit vinter
Isskrapa med handske
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Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg.
Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den föråldrade bilden av en bil som bara ett transportmedel. Vi vill
erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan.
Hyundai är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all framtid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns redan
i många av de nya modellerna vi presenterar - och fler kommer.
Uppgifter aktuella vid tryck i augusti 2017 och avser bilar med modellårsbeteckning 2017. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.
Hyundai Bilar AB www.hyundai.se

