
Tillbehör





Inget passar bättre  
än Hyundai Original  
 Tillbehör!
Designade för att förhöja utseendet och kapaciteten på din nya i40 är våra 
tillbehör precisionstillverkade för en perfekt passform. Högkvalitetsmaterial 
och stor känsla för detaljerna säkerställer att våra tillbehör möter de högt 
ställda kraven som ställs på produkter från Hyundai. Din återförsäljare är 
beredd att hjälpa dig med dina val.

När du kompletterar din nya Hyundai med tillbehör i samband med  
bil leveransen ingår hela 5 års garanti. Garantin gäller för följande  
tillbehörsprodukter som köpts och monterats hos en auktoriserad  
Hyundai-återförsäljare:

•Hyundai Original Tillbehör
•Elektriska motorvärmare
•Bränsledrivna motorvärmare
•Dragkrokar
•Rostfria belysningsbågar
•Extraljusramper
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Fälglås. Skydda dina fälgar mot stöld med hjälp av kromade låsmuttrar. 
Sats om fyra. 99490ADE10

Motorvärmare
Starta dagen med en varm kupé. Motorvärmaren består av elektrisk motorvärmare och kupéfläkt. För mer information och priser, kontakta din  
Hyundaiåterförsäljare.

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 WI31 

7. Friktion Kumho KW31 

För mer information och priser, kontakta din Hyundaiåterförsäljare.

Vinterhjul

Fälgarna på bilderna är enbart exempel.

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.  
För mer information och priser, kontakta din Hyundaiåterförsäljare.

Däck  Rullmotstånd  Våtgrepp  Ljud
Nordman RS  C  F  72dB-2
Nokian Hakkapeliitta R2  B  F  72dB-2
Kumho KW31  C  E  71dB-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 klassificeringsinfor mationen 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 däckutvecklare och -testare uppmärksammar. Exempelvis: Säkerhetsegenskaperna på is och snö, skydd mot 
vattenplaning, styr- och köregenskaperna.

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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 Skapa intryck!
Med Hyundai originaltillbehör är det lätt att utrusta din i40 så att den speglar din livsstil. Tillbehören kan  
kombineras för att skapa ett unikt intryck eller för att göra den ännu mer praktisk. Oavsett dina önskemål  
kan du vara säker på att hitta den perfekta kombinationen som passar både din i40 och din livsstil perfekt.

Dekorpanel tröskel, silver. Förstärker bilens linjer och ger ett sportigt intryck.
3Z420ADE30SI

Belysning för fotutrymme. Lyser upp golvet och ger en välkomnande känsla. Tänds och släcks  
automatiskt vid öppning och stängning av dörrarna. 
99650ADE00W (vit, framsäte) / 99650ADE10W (vit, baksäte). 
Belysning i baksäte endast i kombination med belysning i framsäte.

Dekorpanel bak, silver. Ger en snygg finish till bakluckan, passar ej bil med dragkrok. 
3Z420ADE20SI
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Belysning för fotutrymme. Lyser upp golvet och ger en välkomnande känsla. Tänds och släcks automa-
tiskt vid öppning och stängning av dörrarna. 
99650ADE00 (blå, framsäte) / 99650ADE10 (blå, baksäte). Belysning i baksäte endast i kombination med 
belysning i framsäte.

Dekorpanel tröskel, pianosvart. Förstärker bilens linjer och ger ett sportigt intryck. 
3Z420ADE30BL

Dekorpanel bak, pianosvart. Ger en snygg finish till bakluckan, passar ej bil med dragkrok.
3Z420ADE20BL
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Mer flexibilitet!
Öka flexibiliteten med praktiska tillbehör!

Taklastbågar, aluminium. Robust takräcke som ger en säker bas för 
en mängd olika takboxar och lasthållsystem. 
3Z210ADE00AL

Skid- och snowboardhållare, Deluxe 727. Extra stora knappar gör det 
enkelt att öppna hållaren utan att behöva ta av dina handskar. Justerbar 
i höjdled och rymmer upp till sex par skidor eller fyra snowboards. 
55700SBA20

Skidhållare Thule Xtender 739 för taklastbågar, aluminium. Rymmer 
upp till sex par skidor eller fyra snowboards. Hållaren kan skjutas i sid-
led för att förenkla lastning och lossning. Du behöver inte sträcka dig 
över bilen och få dina kläder smutsiga. Låsbar. 
55700SBA10

Lastnät för bagagerumsgolv, texil. Håller lasten säkert på plats i 
bagageutrymmet. 
081702B110

Cykelhållare, Freeride 532, för taklastbågar. Ett enkelt och snabbt 
sätt att säkert fästa din cykel. Ramhållare med snabb låsning och 
juster bara spännen. Maxlast 17 kg. Låsbar för extra säkerhet. 
55701SBA21

Cykelhållare, ProRide 591, för taklastbågar. En lätt och elegant cykel-
hållare i aluminium med bekväm fastsättning. Cykeln säkras enkelt med 
ett enda reglage medan den lutar mot ramhållaren. Maxlast 20 kg.
55701SBA10
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Dragkrok,fast. Finns monerad när du behöver den. Tillverkad i hög-
håll fast hetsstål.
3Z280ADE00

Cykelhållare passar alla dragkrokar. 
E823055001

Lastgaller. Effektivt skyddsnät av robust stål som på ett säkert sätt 
säkrar lasten i bagageutrymmet. enkel montering ovanför ryggstödet. 
Utformat för att ge optimal sikt bakåt. 
3Z150ADE00

Dragkrok, avtagbar. Konstruerad av höghållfasthetsstål med ett lås-
system som gör den enkel att montera på ett säkert sätt. Kan förvaras 
i bilen när den inte används, 
3Z281ADE01

Takbox, Thule Dynamic L. Öppningsbar från båda sidor och utrustad 
med centrallås. Aerodynamisk design för optimal bränsleförbrukning. 
För fler modeller och priser, kontakta din Hyundaiåterförsäljare.

Takbox, Calix XF4. Utökar lastkapaciteten. Öppningsbar från båda sidor. 
Snygg design som passar ihop med bilen. 
9-937018 (Blank svart), 9-937019 (Matt svart)

Elsats för dragkrok. 
Med förstärkare och hörbar varning vid fel på släpvagnens bakljus.

7-polig elsats: 3Z620ADE00CP
13-polig elsats: 3Z621ADE00CP
15/30-polig tilläggssats: 55621ADE01

Viktig information om dragkrokar:
Maximal dragvikt beror på din bils specifikation. 
Vänligen kontakta din Hyundaiåterförsäljare för mer information.  
Alla Hyundais dragkrokar är E-godkända vilket betyder att ingen  
registreringsbesiktning krävs efter montering. De är dessutom  
korrosionsresistenta och ISO-certifierade.
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Gör varje resa mer lustfylld!
Med våra praktiska komforttillbehör kan du utöka bekvämligheten ännu mer. 
Här är ett antal tillbehör som ger extra komfort och nöje på din resa.

Extraljusramp. LED-belysning för att ge ett enormt ljusflöde.
Fästs i ramp i grillen. 
HYN-XPR9KIT

Vindavvisare för främre sidorutor. Reducerar luftturbulensen när du kör med fönstret på 
glänt. Den aerodynamiskt utformade vindavvisaren leder även bort regnvatten. Sats om två. 
3Z221ADE00

Krok för take away/hämtmat. Monteras på passagerarsidans mittkonsol och håller säkert fast din 
bärkasse. Perfekt för hämtmaten!
99743ADE00

Is- och solskydd. Skyddar främre rutorna från isbildning och interiören från starkt solljus. 
3Z723ADE00



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

iPad-hållare för nackstöd. Monteras på framsätets nackstöd och håller din iPad® säkert på plats. 
Hållaren är roterbar och kan lutas för optimal visning. Passar iPad® 1, 2, 3 4 och iPad® Air 1,2 
99582ADE01
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Behåll din bil i nyskick!
Dagligt bruk kan lämna spår efter sig på vilken bil som helst. För att behålla din i40 i nyskick
rekommenderar vi dessa praktiska och skyddande tillbehör.

Textilmattor, nålfilt. Mattor i robust nålfilt med inbyggda fästpunkter. Förarens matta har en 
förstärkt hälplatta och en broderad i40-logotyp. Sats om fyra.
3Z141ADE00

Textilmattor, velour. Lyxiga velourmattor med inbyggda fästpunkter på undersidan. Förarens 
matta har en broderad i40-logotyp. Sats om fyra.
3Z143ADE00

Bagagerumsmatta, vändbar. Passar perfekt i bagageutrymmet. Mattans ena sida har en mjuk tyg-
beläggning och den andra en smutsavvisande gummibeläggning.
3Z120ADE00
3Z120ADE10 (bilar med lasthållarsystem)

Gummimattor. Tåliga allvädersmattor som fångar lera, sand och väg-salt. Mattorna har ett speciellt 
mönster som gör dem lätta att rengöra. Sats om fyra.
3Z131ADE00 (LHD) 
3Z131ADE10 (RHD)



Bagagerumsmatta, gummi. Robust bagagerumsmatta som är enkel att hålla ren. Skräddarsydd och praktiskt designad med antiglidbeläggning och i40-logotyp.
3Z122ADE01
3Z122ADE00 (bil med lasthållarsystem)*
*Mattan är bara förberedd med urtag för EN position av lasthållarsystemet, EJ möjligt att ändra position. (Välj i så fall textilmattan: 3Z120ADE10 (se sidan 14)).



Sidoskyddslister, svarta. Kompletterar bilens sportiga och eleganta design samt skyddar mot repor och bucklor. Sats om fyra. 
3Z271ADE00
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Lastskydd för bakre stötfångare, transparent folie. Skräddarsydd 
skyddsfolie för den övre ytan av bakre stötfångaren. Förhindrar lack-
skador under lastning och lossning. 
3Z272ADE00TR

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

Lastskydd för bakre stötfångare, svart folie. Skräddarsydd skyddsfolie för den övre ytan av bakre stötfångaren. Förhindrar lackskador under 
lastning och lossning. 
3Z272ADE00BL
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Komfort och trygghet!
Utrusta din nya i40 med tillbehör som gör resan än mer bekväm och trygg för dig och dina passagerare.

Säkerhetsväska. En oumbärlig första hjälpenväska med de viktigaste  
hjälpmedlen. Två reflexvästar, en uppsättning bandage och en varnings-
triangel. 99940ADE00

Axkid barnstolar. Svensktillverkade barnstolar i olika färger från 9-36 kg.
För mer information och priser, kontakta din Hyundaiåterförsäljare.

Bakvänd barnstol får ej monteras i framsätet när krockkudden på passa gerar sidan är aktiverad.

Metallögla för bilbarnstol. Fästs i bilens stolsunderrede för att förenkla 
montering av barnstol med spännband. 939092

Lackstift. Repor, stenskott och andra mindre skador kan åtgärdas med 
ett lackstift i bilens originalfärg (ej för 3-skiktsfärger). Kontakta din 
Hyundaiåterförsäljare för att få rätt färg till din bil.

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

Reflexväst. Fluorescerande gul väst med reflekterande band för bättre 
synlighet både i ljus och mörker. Uppfyller de europeiska säkerhets-
kraven och är lagstadgad säkerhetsutrustning i de flesta europeiska 
länder. En storlek passar alla. 99941ADE00
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1b

1a

1c

2a

2b
2c

32d

1a. Sommarspolarvätska 1:100 koncentrat (40 ml)
1b. Fälgrengöringsspray (500 ml)
1c. Insektsspray (500 ml)

2a. Avisningsspray (500 ml)
2b. Spolarvätska, koncentrerad (-60*, 1l)
2c. Spolarvätska, färdigblandad (-60*, 5l)
2d. Isskrapa och rengöringssvamp.

3. Isskrapa med handske.
Håller handen varm och torr vid isskrapning.

För mer information och priser, kontakta din Hyundaiåterförsäljare.



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 november 2015 och avser bilar med modellårsbeteckning 2015/2016.
Rätt till ändringar och utförande och specifikationer förbehålles.

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