
Tillbeh r





Inget passar b ttre  
n Hyundai Original  
 Tillbeh r!
Designade f r att f rh ja utseendet och kapaciteten p  din nya i30 r v ra 
tillbeh r precisionstillverkade f r en perfekt passform. H gkvalitetsmaterial 
och stor k nsla f r  detaljerna s kerst ller att v ra tillbeh r m ter de h gt 
st llda kraven som st lls p   produkter fr n Hyundai. Din terf rs ljare r 
beredd att hj lpa dig med dina val.

N r du kompletterar din nya Hyundai med tillbeh r i samband med  
bil leveransen ing r hela  5 rs garanti. Garantin g ller f r f ljande  
tillbeh rsprodukter som k pts och monterats hos en auktoriserad  
Hyundai- terf rs ljare:

•Hyundai Original Tillbeh r
•Elektriska motorv rmare
•Br nsledrivna motorv rmare
•Dragkrokar
•Rostfria belysningsb gar
•Extraljusramper
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F lgl s. Skydda dina f lgar mot st ld med hj lp av kromade l smuttrar. 
Sats om fyra. 99490ADE10

Motorv rmare
Starta dagen med en varm kup . Motorv rmaren best r av elektrisk motorv rmare och kup fl kt. F r mer information och priser, kontakta din  
Hyundai terf rs ljare.

1. Dubb Nordman 5 
2. Dubb Nokian Hakkapeliitta 7 
3. Dubb Nokian Hakkapeliitta 8 

4. Friktion Nordman RS 
5. Friktion Nokian Hakkapeliitta R2 
6. Dubb Kumho KC16 

7. Friktion Kumho KW31 

F r mer information och priser, kontakta din Hyundai terf rs ljare.

Vinterhjul

F lgarna p  bilderna r enbart exempel.

Br nsledriven v rmare fr n Webasto
Starta dagen med en varm kup  ven om du saknar tillg ng till  
elektricitet. V rmaren fr n Webasto drivs av bilens eget br nsle.  
F r mer information och priser, kontakta din Hyundai terf rs ljare.

D ck  Rullmotst nd  V tgrepp  Ljud
Nordman RS  C  F  72dB-2
Nokian Hakkapeliitta R2  B  F  72dB-2
Kumho KW31  C  E  71dB-2

Europeiska unionens f rordning g llande m rkning av d ck nr 1222/2009 (g ller ej dubbd ck)
M rkningen g ller de tre klassificeringskriterierna; Br nsleekonomi m rks i skala A-G, V tgrepp m rks i skala A-G och externt 
d ckljud m rkt i decibel. Den standardiserade klassificeringsinfor mationen kan anges p  ett klisterm rke som finns p  d ckets 
slitbana eller p  ett annat s tt. Ut ver dessa tre kriterier finns en hel del andra egenskaper som p verkar s kerheten, prestandan 
och milj n och som d ckutvecklare och -testare uppm rksammar. Exempelvis: S kerhetsegenskaperna p  is och sn , skydd mot 
vattenplaning, styr- och k regenskaperna.

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Backspegelk por, kromade. 
Ge din i30 ett stilrent utseende med h gblanka backspegelk por. Sats om tv . 
A6431ADE00ST

Dekorlist f r baklucka, krom. 
Skapad f r att komplettera vriga designdetaljer. Ger en snygg finish till bakluckan. 
A691ADE00ST (5d), A691ADE10ST (Kombi)

Skapa intryck!
Med Hyundai originaltillbeh r r det l tt att utrusta din i30 s  att den speglar din livsstil.  
Tillbeh ren kan kombineras f r att skapa ett unikt intryck eller f r att g ra den nnu mer  
praktisk. Oavsett dina nskem l kan du vara s ker p  att hitta den perfekta kombinationen  
som passar b de din i30 och din livsstil perfekt.

Dekorlister f r d rrar, krom.
F rst rker bilens linjer och ger ett sportigt intryck. 
A6271ADE00ST

Instegslister, aluminiumlook med i30-logotyp.
Perfekt passform som ger ett h gklassigt intryck. Sats om fyra. 
A6450ADE00
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Belysning f r fotutrymme. Lyser upp golvet och ger en v lkomnande k nsla. T nds och sl cks automatiskt vid ppning och st ngning av d rrarna. 
99650ADE00 (bl , frams te) / 99650ADE10 (bl , baks te). Belysning i baks te endast i kombination med belysning i frams te.
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Belysning f r fotutrymme. Lyser upp golvet och ger en v lkomnande k nsla. T nds och sl cks  
automatiskt vid ppning och st ngning av d rrarna. 
99650ADE00W (vit, frams te) / 99650ADE10W (vit, baks te). 
Belysning i baks te endast i kombination med belysning i frams te.

Dekorstrips, sidolinje. A6200ADE00BL (svart, 5dr), A6200ADE00WH (5 dr)

Extraljusramp. LED belysning f r att ge ett enormt ljusfl de, F sts i ramp i grillen. HYN-XPR9MKIT

Baklyktor LED belysning. A5F54AC000 (5dr)
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Taklastb gar, aluminium. Robust takr cke som ger en s ker bas f r en m ngd olika takboxar och lasth llarsystem. A6210ADE00AL (5d, ej Turbo)

Cykelh llare, Freeride 532, f r taklastb gar. Ett enkelt och snabbt
s tt att s kert f sta din cykel. Ramh llare med snabb l sning och
justerbara sp nnen. Maxlast 17 kg. L sbar f r extra s kerhet.
55701SBA21

Cykelh llare, ProRide 591, f r taklastb gar. En l tt och elegant 
cykelh llare i aluminium med bekv m fasts ttning. Cykeln s kras enkelt 
med ett enda reglage medan den lutar mot ramh llaren. Maxlast 20 kg.
55701SBA10

Taklastb gar, aluminium. Robust takr cke som ger en s ker bas f r en m ngd olika takboxar och lasth llarsystem. A6210ADE10AL (Kombi)



Mer flexibilitet!
ka flexibiliteten med praktiska tillbeh r!

Skid- och snowboardh llare, Deluxe 727. Extra stora knappar g r det enkelt att ppna h llaren utan att beh va ta av dina handskar. Justerbar
i h jdled och rymmer upp till sex par skidor eller fyra snowboards.
55700SBA20

Lastn t f r bagagerumsgolv, textil. H ller lasten s kert p  plats i bagageutrymmet. 
857781H500 (5d)

Takbox, Thule Dynamic L. ppningsbar fr n b da sidor och utrustad 
med centrall s. Aerodynamisk design f r optimal br nslef rbrukning. 
F r fler modeller och priser, kontakta din Hyundai terf rs ljare.

Takbox, Calix XF4. Ut kar lastkapaciteten. ppningsbar fr n b da sidor. 
Snygg design som passar ihop med bilen. 
9-937018 (Blank svart), 9-937019 (Matt svart)
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Hundbur Variocage. Praktisk och s ker bur som 
h ller din hund eller last p  plats. L s som f rhindrar 
st ld. F r mer information och priser, kontakta din 
Hyundai terf rs ljare.

Cyckelh llare passar alla dragkrokar E823055001

Lastgaller. Effektivt skyddsn t av robust st l som p  ett s kert s tt s krar lasten i bagageutrymmet. Enkel montering ovanf r ryggst det. Utformat f r att ge 
optimal sikt bak t. A6151ADE00 5dr A6151ADE11 Kombi



Elsats f r dragkrok. 
Med f rst rkare och h rbar varning vid fel p  sl pvagnens bakljus.

7-polig elsats: A6620ADE00CP
13-polig elsats: A6621ADE00CP
15/30-polig till gssats. 55621ADE01 

Viktig information om dragkrokar:
Maximal dragvikt beror p  din bils specifikation. 
V nligen kontakta din Hyundai terf rs ljare f r mer information.  
Alla Hyundais dragkrokar r E-godk nda vilket betyder att ingen  
registreringsbesiktning kr vs efter montering. De r dessutom  
korrosionsresistenta och ISO-certifierade.

Dragkrok, fast. Finns monterad n r du beh ver den. Tillverkad i 
h gh llfasthetsst l.
A6280ADE11 (Kombi)

Dragkrok, fast. Tillverkad i h gh llfasthetsst l med ett l ssystem 
som g r den enkel att montera p  ett s kert s tt. Kan f rvaras i 
bilen n r den inte anv nds.
A6281ADE00 (5d, ej Turbo)
A6281ADE11 (Kombi)
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Vindavvisare f r fr mre sidorutor. Reducerar luftturbulensen n r du k r med f nstret p  gl nt. Den aerodynamiskt utformade vindavvisaren leder ven bort regnvatten. Sats om tv . A6221ADE00
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G r varje resa mer lustfylld!
Med v ra praktiska komforttillbeh r kan du ut ka bekv mligheten nnu mer.
H r r ett antal tillbeh r som ger extra komfort och n je p  din resa.

Is- och solskydd. Skyddar fr mre rutorna fr n isbildning och interi ren fr n starkt solljus. A6723ADE00
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Kl dh ngare, avtagbar. Tr tt p  att anv nda baks tet som garderob eller att alltid ha skrynkliga kl der? H ng upp jacka eller kavaj p  denna innovativa och avtagbara kl dh ngare ist llet.  
Kan snabbt tas med f r anv ndning p  t.ex. kontor eller hotellrum. 99770ADE00
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Krok f r take away/h mtmat. Monteras p  passagerarsidans mittkonsol och h ller s kert fast din 
b rkasse. Perfekt f r h mtmaten!
99743ADE00

iPad-h llare f r nackst d. Monteras p  frams tets nackst d och h ller din iPad  s kert p  plats.
H llaren r roterbar och kan lutas f r optimal visning. Passar iPad  1, 2, 3 4 och iPad  Air 1,2
99582ADE01
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Textilmattor, n lfilt. Mattor i robust n lfilt med inbyggda f stpunkter.
F rarens matta har en f rst rkt h lplatta och en broderad i30-logotyp.
Sats om fyra.
A6141ADE00 (5d + Kombi)

Gummimattor. T liga allv dersmattor som f ngar lera, sand och v g-
salt. Mattorna har ett speciellt m nster som g r dem l tta att reng ra.
Sats om fyra.
A6131ADE00 (5d + Kombi)

Textilmattor, velour. Lyxiga velourmattor med inbyggda f stpunkter p  undersidan. F rarens matta har en broderad i30-logotyp.
Sats om fyra.
A6143ADE00 (5d + Kombi)
A6143ADE00T (Turbo)



Beh ll din bil i nyskick!
Dagligt bruk kan l mna sp r efter sig p  vilken bil som helst. F r att beh lla din i30 i nyskick
rekommenderar vi dessa praktiska och skyddande tillbeh r.

Skyddsfolie. Skyddar bilen mot repor. Transparent folie som r effektiv ven i extrema tempraturer.
A6273ADE00 (kombi)

Lastkantsskydd. Det utf llbara skyddet monteras tillsammans med den v ndbara bagagerumsmattan 
(A6120ADE20) och kan enkelt monteras samt demonteras. Skyddar effektivt b de tr skel och st tf ngare. 
A6120ADE50

Bagagerumsmatta, gummi. Robust bagagerumsmatta som r enkel att h lla ren. Skr ddarsydd och praktiskt 
designad med antiglidbel ggning och i30-logotyp.
A6122ADE00 (5d)
A6122ADE10 (Kombi)

Bagagerumsmatta, v ndbar. Passar perfekt i bagageutrymmet. Mattans ena sida har en mjuk tygbel ggning 
och den andra en smutsavvisande gummibel ggning.
A6120ADE00 (5d utan f rvaringsfack)
A6120ADE10 (5d med f rvaringsfack)
A6120ADE20 (Kombi)

will be retouched to silverwill be retouched to silver
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Sidoskyddslister, svarta. Kompletterar bilens sportiga och eleganta design samt skyddar mot repor och bucklor. Sats om fyra, A6271ADE00 (5d + Kombi, Ej Turbo) A6271ADE10 (Turbo)



St nkskydd bak. Skyddar bilens underrede, tr sklar och d rrar fr n 
smuts och grus. 
A6460ADE20 bak 5D 
A6460ADE30 bak kombi

St nkskydd, st rre. Skyddar bilens underrede, tr sklar och  
d rrar fr n smuts och grus.
A6461ADE10 fram 5d + kombi 
A6461ADE30 bak, Kombi

Skyddsfolie under d rrhandtag, transparent. Bilnycklar och annat  
kan l mna repor under/runt d rrhandtag. Dessa h llbara och 
sj lvh ftande skyddsfolier h ller lacken som ny. Sats om fyra. 
99272ADE00

Sidoskyddslister, svarta. Kompletterar bilens sportiga och eleganta design samt skyddar mot repor och bucklor
C8271ADE00B
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 Lastskydd f r bakre st tf ngare, svart folie. Skr ddarsydd skyddsfolie f r den vre ytan av bakre st tf ngaren. F rhindrar lackskador under lastning och lossning. A6272ADE00TR (5d), A6272ADE01BL (Kombi)
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Skyddslist st tf ngare, h rn. Ger extra skydd till bilens h rn. 
A6270ADE00 (5d)
A6270ADE10

 Lastskydd f r bakre st tf ngare, transparent folie. Skr ddarsydd skyddsfolie f r den vre ytan av 
bakre st tf ngaren. F rhindrar lackskador under lastning och lossning. 
A6272ADE00TR (5d)
A6272ADE01TR (Kombi)
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Komfort och trygghet!
Utrusta din nya i30 med tillbeh r som g r resan n mer bekv m och trygg f r dig och dina passagerare.

S kerhetsv ska. En oumb rlig f rsta hj lpenv ska med de viktigaste  
hj lpmedlen. Tv  reflexv star, en upps ttning bandage och en varnings-
triangel. 99940ADE00

Axkid barnstolar. Svensktillverkade barnstolar i olika f rger fr n 9-36 kg.
F r mer information och priser, kontakta din Hyundai terf rs ljare.

Bakv nd barnstol f r ej monteras i frams tet n r krockkudden p  passa gerar sidan r aktiverad.

Metall gla f r bilbarnstol. F sts i bilens stolsunderrede f r att f renkla 
montering av barnstol med sp nnband. 939092

Lackstift. Repor, stenskott och andra mindre skador kan tg rdas med 
ett lackstift i bilens originalf rg (ej f r 3-skiktsf rger). Kontakta din 
Hyundai terf rs ljare f r att f  r tt f rg till din bil.

Varningstriangel. Ser till att bilen syns i god tid vid driftstopp. Uppfyller 
europeiska s kerhetskrav. E883199000

Reflexv st. Fluorescerande gul v st med reflekterande band f r b ttre 
synlighet b de i ljus och m rker. Uppfyller de europeiska s kerhets-
kraven och r lagstadgad s kerhetsutrustning i de flesta europeiska 
l nder. En storlek passar alla. 99941ADE00
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1b

1a

1c

2a

2b
2c

32d

1a. Sommarspolarv tska 1:100 koncentrat (40 ml)
1b. F lgreng ringsspray (500 ml)
1c. Insektsspray (500 ml)

2a. Avisningsspray (500 ml)
2b. Spolarv tska, koncentrerad (-60*, 1l)
2c. Spolarv tska, f rdigblandad (-60*, 5l)
2d. Isskrapa och reng ringssvamp.

3. Isskrapa med handske.
H ller handen varm och torr vid isskrapning.

F r mer information och priser, kontakta din Hyundai terf rs ljare.

27



Vi tillbringar massor av tid i v r bil varje dag. Det r en plats d r vi t nker p  v r dag, t nker p  
framtiden, lyssnar p  musik eller till och med smiter iv g. Hyundais m l r att skapa nya v rden 
och en ny slags upplevelse. D rf r r r vi oss bort fr n den f r ldrade bilden av en bil som bara 
ett transportmedel. Vi vill erbjuda det mest moderna s ttet att f rflytta sig. Det handlar om 
design, smarta l sningar och att g ra en st rre upplevelse av resan. 

Hyundai r inte bara nnu en biltillverkare, utan vi kommer att driva f r ndringar som f r all 
fram  tid f r ndrar synen p  bilen. De konkreta bevisen finns redan i m nga av de nya modellerna 
vi presenterar - och fler kommer.

Uppgifter aktuella vid tryck i oktober 2015 och avser bilar med modell rsbeteckning 2015/2016.
R tt till ndringar och utf rande och specifikationer f rbeh lles.

Hyundai Bilar AB
Box 7087, 192 07 Sollentuna, Sverige
Tel 020-677 677 ● www.hyundai.se
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