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Hyundai Originaltillbehör  
För dig och din Hyundai i10
Du söker inspiration, och nu har du hittat den med nya Hyundai i10. Men äventyren slutar inte där utan det är bara början. Passa på att anpassa din i10 
efter dina önske mål och gör den både mer personlig och ännu mer praktisk med Hyundai Originaltillbehör! Alla Tillbehör är precisionstillverkade med hög
kvalitativa material så att de passar din i10 perfekt. De uppfyller dessutom självklart den allra högsta kvalitetsstandard som alltid krävs av produkter som bär 
namnet Hyundai. Ta kontakt med din Hyundaiåterförsäljare och anpassa din i10 med Hyundai Originaltillbehör  de är gjorda för varandra!

Fälglås. Skydda dina fälgar mot stöld med hjälp av dessa 4 st kromade 
låsmuttrar och 1 st låshylsa. 99490ADE50

Kromlist för baklucka
B9491ADE00ST

Instegslister, fram och bak. Premiumlister i aluminiumlook som effektivt skyddar mot smuts och repor. Sats om fyra med i10logo. E84500X000

Golvbelysning med blått ljus
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. Belysning i baksäte endast i kombination med belysning i framsäte.

1. Blå, framsäte 99650ADE20

2. Blå, baksäte 99650ADE30 3. Vit, framsäte 99650ADE20W 4. Vit, baksäte 99650ADE30W

Aluminiumfälg 14” Songdo. Femekrad aluminiumfälg i silver 5.5Jx14. 
Exklusive däcktryckssensorer. Rekommenderad däckdimension 165/60 R14. 
B9400ADE00

LED-ramp Vision X Horizon Prime. 
HYNHPX1210KIT
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Ditt liv. Din stad. Din bil.
Nya Hyundai i10 är en smart citybil på en ny nivå.  
Låt Hyundai Originaltillbehör underlätta din fartfyllda vardag.

Magnetisk skid- & snowboardhållare. Magnethållare för två par skidor eller en snowboard och ett par skidor. När den magnetiska hållaren är låst 
är även skidor/snowboard låsta mot stöld. De magnetiska hållarna garanterar en säker transport även under extrema förhållanden. 55701SBA00

1

54



Smarta Tillbehör  
för bästa komfort

Anpassa din i10 med Tillbehör som gör resan ännu bekvämare för dig och dina passagerare.

Vindavvisare, fram. Leder vind och regndroppar förbi dina framrutor och gör resan med öppna fönster både bekvämare och tystare.  
Sats om två. B9221ADE00

Is- och solskydd. Modellanpassad för vindruta och främre dörrutor. Skyddar interiören mot hög värme och minskar dessutom risken för isbildning vid 
låga temperaturer. B9723ADE00

Avtagbar klädhängare. Trött på att använda baksätet som garderob eller att alltid ha skrynkliga kläder? Häng upp jacka eller kavaj på denna innova
tiva och avtagbara klädhängare istället. Kan snabbt tas med för användning på t.ex. kontor eller hotellrum. Maxvikt 3 kg. Hängaren ska avlägsnas om 
det bakre sätet används av passagerare. 99770ADE10

iPad-hållare. Monteras på framsätets nackstöd och håller din iPad säkert 
på plats. Hållaren är roterbar och kan lutas för optimal visning. Passar 
alla normalstora iPads. (Ej iPad mini). 99582ADE01

Armstöd med förvaring, svart vinyl: B9161ADE00

Krok for bärkassar. Monteras på passagerarsidans mittkonsoll och 
håller säkert fast din bärkasse. Perfekt för hämtmaten! 99743ADE00
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Behåll bilen ren och snygg
Våra interiörtillbehör är designade för att skydda din bils interiör och hålla den i nyskick ännu 
längre. Vi erbjuder ett fullt sortiment av högkvalitativa modellanpassade mattor som monteras 
i bilens originalfästen. För att hålla din bil i nyskick och för att undvika slitage rekommenderar 
vi att du utrustar bilen med Hyundai Originalmattor.

Stänkskydd fram
Skyddar bilens underrede, trösklar och dörrar från smuts och grus.  
Modellanpassade. B9F46AC000

Stänkskydd bak
Skyddar bilens underrede, trösklar och dörrar från smuts och grus. 
Modellanpassade. B9F46AK100

Sidoskyddslister
Kompletterar bilens sportiga och eleganta design samt skyddar mot repor 
och bucklor. Kan lackeras i bilens färg. Sats om fyra. B9271ADE00BL

Bagagerumsmatta vändbar textil/gummi (ej på bild)
B9120ADE00

Gummimattor. Hållbara allvädersmattor som fångar lera, sand och 
vägsalt, med ett speciellt mönster som gör dem mycket lätta att 
rengöra. Med fästpunkter på undersidan, sats om fyra. B9131ADE00

Skyddsfolie under dörrhandtag, transparent. Bilnycklar och annat 
kan lämna repor under/runt dörrhandtag. Dessa hållbara, självhäftande 
skyddsfolier håller lacken som ny. Sats om fyra. 99272ADE00

Textilmattor velour. Lyxiga velourmattor med inbyggda fästpunkter  
på undersidan och broderad i10logo på förarsidan. Sats om fyra. 
B9143ADE00

Textilmattor, velour med färgad söm. Lyxiga velourmattor med  
distinkt blå eller orange söm för att matcha din i10:s interiör. 
Blå: B9143ADE00BLB Sats om fyra.
Orange: B9143ADE00RGB Sats om fyra.

1. Bilvårdssats, sommar 
Anpassad för vårt sommarklimat 
LP974APE102H
Följande produkter kan även beställas separat:
1a. Sommarspolarvätska 1:100 koncentrat (40 ml) LP974APE101H
1b. Fälgrengöringsmedel (500 ml) LP970APE101H
1c. Insektsspray (500 ml) LP970APE102H

2. Bilvårdssats, vinter
Anpassad för vårt kalla vinterklimat inkl. avisningsspray (2a) som 
smälter is på rutorna och förebygger ny isbildning, isskrapa och 
rengöringsduk (2f) som effektivt avlägsnar kondens från rutornas 
insidor. Detta kit innehåller även vinterspolarvätska (2b).
LP973APE109H
Följande produkter kan även beställas separat:
2a. Avisningsspray (500 ml) LP973APE110H
2b. Spolarvätska, koncentrerad (60°C, 1 l) LP973APE103H
2c. Spolarvätska, färdigblandad (30°C, 5 l) LP973APE104H
2d. Spolarvätska koncentrerad (60°C, 500ml) LP973APE102H
2e. Spolarvätska koncentrerad (60°C, 250ml) LP973APE101H

3. Isskrapa med handske
Håller handen varm och torr vid isskrapning.
För mer information och priser, kontakta din Hyundaiåterförsäljare.
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Lastskydd för bakre stötfångare, transparent. Skräddarsydd skydds
folie för den övre ytan av bakre stötfångare. Förhindrar lackskador 
under inlastning och urlastning. Självhäftande. B9272ADE10TR

Lastskydd för bakre stötfångare, svart. Skräddarsydd skyddsfolie 
för den övre ytan av bakre stötfångare. Förhindrar lackskador under 
inlastning och urlastning. Självhäftande. B9272ADE10BL

Bagagerumsmatta PVC. Robust skydd för bagageutrymmet som är 
enkel att hålla ren. Skräddarsydd och praktiskt designad antiglidbeläg
gning med i10logo. B9122ADE00

Lastgaller, övre del
Gallret skiljer säkert passagerare från lasten i bagagerummet. Utformat 
för att ge optimal sikt bakåt. Mycket lätt att installera och ta bort. 
B9151ADE00
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Säkerhetsväska 
En oumbärlig första hjälpenväska med de viktigaste hjälpmedlen. 
Två säkerhetsvästar, en uppsättning bandage och en varningstriangel. 
99940ADE00

Varningstriangel
Stabil och mycket synlig  ser till att din bil blir sedd i god tid i händelse 
av driftstopp. Uppfyller de europeiska säkerhetskraven ECER27. 
99942ADE00

Glödlampor, sats
Sats med Hyundais Originalglödlampor. Denna reservsats är mycket 
praktisk att ha i handskfacket utifall någon lampa skulle behöva bytas. 
Kontakta din Hyundaiåterförsäljare för att få rätt artikelnummer till din 
bil.

Säkerhetsväst
Fluorescerande gul väst med reflekterande band för bättre synlighet både i 
ljus och mörker. Uppfyller de europeiska säkerhetskraven DIN EN 471 
och är lagstagad säkerhetsutrustning i de flesta europeiska länder. En 
storlek passar alla. 
99941ADE00

Lackstift
Skydda din bil mot rost och bibehåll bilens fina skick. Repor, stenskott 
och andra mindre skador kan åtgärdas med ett lackstift i bilens origi
nalfärg. Kontakta din Hyundaiåterförsäljare för att få rätt färg till din bil.

Ta hand om dig själv och din bil!
Hyundais säkerhetstillbehör är den viktigaste utrustningen i en eventuell nödsituation. 

Komfort och trygghet i den svenska vintern
Vinterklimatet i Norden ställer specifika krav på dig och din i10. Hyundai vintertillbehör gör din resa både mer komfortabel och säkrare under mörka och kalla 
förhållanden.

Med en motorvärmare startar du dagen i en varm bil, utan snö och is på rutorna och med en förvärmd motor som startar lättare och släpper ut mindre skadliga 
avgaser. En komfortsats består av en motorvärmare och en kupévärmare. Tänk på att gränsen för en kallstart går vid tio plusgrader.

Alla bilar ska ha vinterdäck mellan 1 december och 31 mars, när vinterväglag råder. Vinterväglag anses råda när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon 
del av vägen, generellt vid +5 grader. Dubbdäck är tillåtet att använda från den 1 oktober till och med den 15 april.

Nokian kompletta Vinterhjul
14 tum inkl. däcktryckssensorer

Kumho kompletta Vinterhjul
14 tum inkl. däcktryckssensorer

1.  Nokian Stål Dubb Hakkapeliitta 8 
SEWS03121

2.  Nokian Stål Friktion Hakkapeliitta R2 
SEWS03123

Nokian Alu Dubb Hakkapeliitta 9
SEWA07169

Nokian Alu Dubb Hakkapeliitta 8
SEWA03171

Nokian Alu Dubb Nordman 7
SEWA07170

Nokian Alu Friktion Hakkapeliitta R2
SEWA03173

Nokian Alu Friktion Nordman RS2
SEWA06091

Nokian Stål Dubb Hakkapeliitta 9
SEWS07167

Nokian Stål Dubb Nordman 7
SEWS07168

Nokian Stål Friktion Nordman RS2
SEWS06090

3. Kumho Stål Dubb WI31
CETP765

4. Kumho Stål Friktion KW31
CETP175

Kumho Alu Dubb WI31
CETP514

Kumho Alu Friktion KW31
CETP651

1 2 3 4

Europeiska unionens förordning gällande märkning av däck nr 1222/2009 (gäller ej dubbdäck)
Märkningen gäller de tre klassificeringskriterierna; Bränsleekonomi märks i skala AG, Våtgrepp märks i skala AG och externt däckljud märkt i decibel. Den standardiserade klassificerings informationen 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.

Däckspecifikationer: Nokian Hallapeliittta R2: Rullmotst. C, Våtgrepp F, Ljud 72db  2. Nokian WR SUV 3: Rullmotst. C, Våtgrepp C, Ljud 72db  2     Kumho KC 15: Rullmotst. E, Våtgrepp F, Ljud 74db  3

 

 72 dB

Calix komfortsats, elektrisk motorvärmare med kupéfläkt.
För mer information och priser, kontakta din Hyundaiåterförsäljare.

Defa komfortsats, elektrisk motorvärmare med kupéfläkt.
För mer information och priser, kontakta din Hyundaiåterförsäljare.
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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 för åldrade 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 fram  tid 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 mars 2018 och avser bilar med modellårsbeteckning 2018. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.

Hyundai Bilar AB  www.hyundai.se


