
Úplne nový model i10 

Príslušenstvo
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Zapôsobte. 
Pri príchode  
aj pri odchode. 

Elegantný a robustný exteriér úplne nového modelu Hyundai i10 bol navrhnutý tak, aby vozidlu dodával športový vzhľad 
a zároveň ponúkal maximálny vnútorný priestor. Táto rovnováha precízneho výkonu a inšpiratívneho vzhľadu sa odráža  
aj v originálnom príslušenstve Hyundai pre úplne nový model i10. Toto originálne príslušenstvo, vyvinuté ruka v ruke 
s originálnymi technickými špecifikáciami značky Hyundai, bolo navrhnuté, vyrobené a odskúšané podľa rovnako prísnych 
noriem, ako váš nový model Hyundai i10. Takže bez ohľadu na to, aký doplnok svojmu novému modelu i10 hľadáte,  
môžete mať istotu, že všetko, čo tu nájdete, má vysokú kvalitu a je navrhnuté tak, aby sa k vozidlu perfektne hodilo.
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Veľký výber 
výrazných 
diskov.

Tieto štýlové zliatinové disky kolies sú krásne a funkčné 
zároveň a zanechávajú nezabudnuteľný prvý dojem. Vylepšite 
si jazdné vlastnosti pomocou väčšej sady výrazných kolies 
vytvorených na základe vysoko presných technických 
a dizajnérskych noriem spoločnosti Hyundai.

1a. 1b. 1c.

3a. 3b. 3c.

1. 15“  zliatinový disk Naju 
15“ osem-lúčový zliatinový disk, 6,0 Jx15, vhodný 
pre pneumatiky 185/55 R15. Dodáva sa spolu  
s krytkou. 
1a. K7400ADE05 (strieborný)
1b. K7400ADE05GR (grafitový)
1c. K7400ADE05BL (čierny)

2. 15“ zliatinový disk 
15“ zliatinový disk, 6,0 Jx15, vhodný pre 
pneumatiky 185/55 R15. Krytka a matice  
nie sú súčasťou dodávky/balenia.
HA52910K7100

3. 16“ zliatinový disk Paju 
16“ zliatinový disk s piatimi dvojitými lúčmi,  
6,5 Jx16, vhodný pre pneumatiky 195/45 R16. 
Dodáva sa spolu s krytkou.
3a. K7400ADE06 (strieborný)
3b. K7400ADE06GR (grafitový)
3c. K7400ADE06BC (dvojfarebný)

Zliatinové disky 16“

Zliatinové disky 15“
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4.

2.

5.

4. 16“ zliatinový disk, typ A 
16“ zliatinový disk, 6,5 Jx16, vhodný pre 
pneumatiky 195/45 R16. Krytka a matice nie sú 
súčasťou dodávky/balenia.
HA52910K7200

Poznámka I – Pre vozidlá, ktoré sú z výroby vybavené oceľovými diskami – matice (5295014140) pre zliatinové disky si, prosím, objednajte samostatne.
Poznámka II – Pre vozidlá, ktoré sú z výroby vybavené zliatinovými diskami – matice (529503Y000) pre oceľové disky si, prosím, objednajte samostatne.

5. 14“ oceľový disk a puklica 
14“ oceľový disk, 5,5 Jx14, vhodný pre pneumatiky 175/65 R14.  
Vysokokvalitný plastový kryt disku určený pre originálne  
oceľové disky. Ideálny na použitie pri zimných pneumatikách. 
Jednodielny. 
HA52910K7000 (oceľový disk) 
HA52970K7000 (puklica)

Oceľový disk 14“Zliatinové disky 16“

Zliatinové disky 15“
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1. Kryty vonkajších spätných zrkadiel 
S týmito krytmi spätných zrkadiel pridáte exteriéru svojho modelu i10 výrazný dizajnový detail 
a farebný akcent. K dispozícii v presne tých istých farbách ako exteriérové štýlové súpravy.

2. Kryty predných svetlometov 
Prispôsobte si dynamické nové denné LED svetlomety krytmi predných svetlometov, 
ktoré poskytnú vášmu modelu i10 mimoriadny športový nádych.

Malé doplnky.
Veľký rozdiel.
Vyčnievajte z davu s týmto štýlovým sortimentom doplnkov pre model i10,  
za ktorými sa ľudia budú otáčať. Od farebných súprav, športových emblémov  
na karosériu a výrazných zliatinových diskov, až po pútavé LED osvetlenie  

– prispôsobte si vzhľad a roztočte to.

2.

1.
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3. Exteriérová štýlová súprava 
Odvážte sa byť iní. S týmito štýlovými súpravami je kreativita vo vašich rukách. Vyberte si príslušenstvo 
a zvoľte si farby, aby bol váš model i10 skutočne váš. Prispôsobte si vzhľad bočnými prahmi, ozdobnou 
lištou na dvere batožinového priestoru a ozdobnou zadnou lištou v červenej farbe Tomato, tyrkysovej 
farbe Aqua alebo čiernej Phantom. Skombinujte a zlaďte jednotlivé diely alebo si kúpte celú súpravu. 
Čokoľvek, čo najlepšie vyhovuje vášmu štýlu.

1. Kryty vonkajších 
spätných zrkadiel 
(s výrezom na smerovky) 
K7431ADE00TRD

2. Kryty predných 
svetlometov 
K7381ADE00TRD

3. Exteriérová štýlová 
súprava 
K7300ADE00TRD

3a. Bočné prahy 
K7420ADE00TRD

3b. Ozdobná lišta na dvere 
batožinového priestoru 
K7491ADE00TRD

3c. Ozdobná lišta na zadný 
nárazník 
K7274ADE00TRD

Červená 
Tomato

3b.

3c.

3a.

3.
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2.

1.

1. Kryty vonkajších 
spätných zrkadiel 
(s výrezom na smerovky) 
K7431ADE00TRS

2. Kryty predných 
svetlometov 
K7381ADE00TRS

3. Exteriérová štýlová 
súprava 
K7300ADE00TRS

3a. Bočné prahy 
K7420ADE00TRS

3b. Ozdobná lišta na dvere 
batožinového priestoru 
K7491ADE00TRS

3c. Ozdobná lišta na zadný 
nárazník 
K7274ADE00TRS

Tyrkysová 
Aqua

8

Štýl



3a.

3.

3c.

3b.

1. Kryty vonkajších 
spätných zrkadiel 
(s výrezom na smerovky) 
K7431ADE00BL

2. Kryty predných 
svetlometov 
K7381ADE00BL

3. Exteriérová štýlová 
súprava 
K7300ADE00BL

3a. Bočné prahy 
K7420ADE00BL

3b. Ozdobná lišta na dvere 
batožinového priestoru 
K7491ADE00BL

3c. Ozdobná lišta na zadný 
nárazník 
K7274ADE00BL

Čierna 
Phantom
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1b.
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Kryty otvorov prívodu vzduchu
Prispôsobte si okrúhle otvory prívodu vzduchu 
modelu i10 pútavými krytmi, ktoré sú k dispozícii 
v troch farbách. 

Kryt spätného zrkadla 
Vychutnajte si jedinečný štýl, s ktorým vaše 
vozidlo vždy vystúpi z davu, keď sa pozriete do 
zrkadla.

Interiérová štýlová súprava 
Ešte osobnejší štýl dosiahnete pridaním farby, 
ktorá upraví interiér vášho vozidla tak, aby 
zodpovedal exteriéru. Interiérová štýlová 
súprava sa skladá z krytov otvorov prívodu 
vzduchu a z krytu spätného zrkadla, pričom si 
môžete vybrať z rovnakých troch farieb.

1.

1a.

1. Interiérová štýlová 
súprava 
K7010ADE00TRS

1a. Kryty otvorov prívodu 
vzduchu 
K7011ADE00TRS

1b. Kryt spätného zrkadla 
K7013ADE00TRS

Tyrkysová 
Aqua

2. Interiérová štýlová 
súprava 
K7010ADE00BL

2a. Kryty otvorov prívodu 
vzduchu 
K7011ADE00BL

2b. Kryt spätného zrkadla 
K7013ADE00BL

Čierna 
Phantom 

3. Interiérová štýlová 
súprava 
K7010ADE00TRD

3a. Kryty otvorov prívodu 
vzduchu 
K7011ADE00TRD

3b. Kryt spätného zrkadla 
K7013ADE00TRD

Červená 
Tornado

3a. 3b.

2a. 2b.
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V živote nie sú veci vždy iba biele a čierne, ale môžu také 
byť. S emblémami na karosériu dostupnými v čiernej a bielej 
farbe – a ak sa vám páči viac farebných odtieňov, k dispozícii 
je aj morská modrá – vám model i10 ponúka štyri pútavé 
možnosti, ako si prispôsobiť vzhľad. Môžete si vybrať zo 
športových čiar, dynamických čiar alebo pretekárskych čiar, 
ktoré sú precízne navrhnuté za účelom vylepšenia 
dynamických línií exteriéru modelu i10. A nebojte sa, ak sa 
nemôžete rozhodnúť, ktorá sa vám páčia najviac, môžete 
skombinovať športové a dynamické emblémy, čím 
dosiahnete ešte odvážnejší vzhľad.

Emblémy, pretekárske čiary 
K7200ADE10BU (morská modrá)
K7200ADE10WH (lesklá biela)
K7200ADE10BL (matná čierna)

K dispozícii vo farbe

Morská modráLesklá biela Matná čierna
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Emblémy, športové čiary
Zdôraznite prúdenie pomocou týchto športových 
čiar, za ktorými sa ľudia budú otáčať, a ktoré 
zvýrazňujú tvarovanú dolnú časť bočnej línie.
K7200ADE20BU (morská modrá)
K7200ADE20WH (lesklá biela)
K7200ADE20BL (matná čierna)

Emblémy, dynamické čiary
Zvýraznite pocit dynamického pohybu pomocou 
dynamických čiar na zvýraznenej línii, ktoré 
prúdia od svetlometov smerom k zadným 
svetlám. 
K7200ADE00BU (morská modrá)
K7200ADE00WH (lesklá biela)
K7200ADE00BL (matná čierna)
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1. Prahové lišty  
Prvý dojem sa počíta. Pasažierov v kabíne privítajú tieto prahové lišty 
z nehrdzavejúcej ocele s dvojitou povrchovou úpravou a logom i10. 
K7450ADE00ST (súprava 4 ks)

2. LED osvetlenie priestoru pod nohami 
Zvýraznite prémiovú atmosféru v kabíne pomocou skrytého osvetlenia 
priestoru pod nohami. Uvíta vás tlmené rafinované osvetlenie interiéru pri 
každom otvorení a zatvorení dverí. Dostupné v modrej a klasickej bielej 
farbe.
2a. 99650ADE20 (modrá/prvý rad)
2b. 99650ADE30 (modrá/druhý rad)
2c. 99650ADE20W (biela/prvý rad)
2d. 99650ADE30W (biela/druhý rad)

3. LED osvetlenie batožinového priestoru a dverí batožinového priestoru 
Už nikdy viac sa nebudete cítiť bezmocní pri hľadaní nejakej veci v tme.  
Ani do ničoho počas toho nestupíte. LED osvetlenie batožinového priestoru 
a dverí batožinového priestoru sa rozsvieti hneď po otvorení dverí 
batožinového priestoru. Vychutnajte si dokonalú viditeľnosť v batožinovom 
priestore aj mimo neho!
99652ADE00

2b. 2d.

2c.2a.

1.
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Veľký časový komfort.

Sú to práve malé veci, ktoré robia v živote veľký rozdiel. Rovnako ako presne tvarovaná 
plachta na ochranu pred námrazou/slnečným žiarením, ktorá v lete udržuje teplo vonku 
a v zime predchádza nepríjemnému poškrabaniu čelného skla. A od dômyselného vešiaku 
na obleky až po držiak na iPad® pre radosť cestujúcich na zadných sedadlách.  
Pre model i10 sme vytvorili široký sortiment komfortných doplnkov, vďaka ktorým sa 
dostanete kamkoľvek oveľa uvoľnenejšie – všetci.

2.

1.

1. Plachta na ochranu pred námrazou/slnečným žiarením 
Komfort a viditeľnosť počas celého roka. Táto ochrana čelného skla zabraňuje akumulácii tepla počas 
slnečných dní a zároveň zabraňuje vzniku námrazy na čelnom skle, keď teplota klesne pod bod mrazu.  
K7723ADE00

2. Organizátor batožinového priestoru, sklopný 
Ideálny na rýchle usporiadanie a zabezpečenie akéhokoľvek druhu spotrebného tovaru. Dá sa sklopiť 
do roviny, čo vytvára priestor pre vaše ďalšie dobrodružstvo. S praktickými popruhmi a držiakmi na 
prenášanie určenými na pohodlnú prepravu mimo vášho vozidla. Označené logom Hyundai.  
99123ADE00
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3./4. 5.

3. Kolíska na zariadenie iPad® pre zábavu na zadných sedadlách 
Filmy, aplikácie, hudba a oveľa viac. Vďaka tomuto držiaku pohodlne namontovanému na zadnej strane predného sedadla si pasažieri na zadných sedadlách 
môžu vychutnať veľa zábavy so zariadením iPad®. Môžete ho nakláňať a otáčať, až kým nedosiahnete dokonalý pozorovací uhol.  
99582ADE01

4. Vešiak na oblek 
Po príchode nebudete mať pokrčený odev. Jednoducho ho upevnite na predné sedadlo a potom si ho zaveste do kancelárie alebo hotelovej izby.  
Ak na zadnom sedadle bude sedieť pasažier, vešiak je potrebné odmontovať. 
99770ADE10

5. Lakťová opierka s úložnou schránkou 
Pohodlná podpora a praktický úložný priestor v jednom. Nastaviteľná sklopná lakťová opierka sa 
montuje na sedadlo vodiča a má praktický priestor na uloženie drobností.  
K7161ADE00
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1.

2. 4.

3.

Kladieme veľký dôraz na ochranu.
Nech už príde letné slnko alebo zimný sneh, úplne nový model i10 je vašim inteligentným spoločníkom v mestských uliciach aj na 
okresných cestách. Nech vás váš rušný život zavedie kamkoľvek, originálne príslušenstvo Hyundai ponúka širokú škálu štýlových 
a praktických riešení, ktoré chránia váš model i10 a stále budú vyzerať rovnako dobre ako v deň, keď ste ich kúpili.

1. Univerzálne (gumené) rohože so sivým odtieňom 
Nech už je počasie alebo vaše dobrodružstvo akokoľvek extrémne, tieto odolné a ľahko sa čistiace 
rohože tvoria ochrannú vrstvu proti mokrým, zablateným alebo pieskom znečisteným topánkam. 
K7131ADE00 (ľavostranné riadenie/súprava 4 kusov/sivé logo a dizajnový prvok)

2. Textilné podlahové rohože, velúrové 
Velúr vysokej kvality prináša vášmu vozidlu dobrý vzhľad a pritom je táto podlahová krytina odolná 
voči opotrebovaniu. Rohože sú vyrobené presne na mieru, pričom na rohožiach v prvom rade je logo 
modelu i10 a na mieste ich držia upevňovacie body s protišmykovou zadnou stranou. 
K7143ADE00GR (ľavostranné riadenie/súprava 4 kusov)

3. Vaňa do batožinového priestoru 
Od záhradného náradia po domácich miláčikov – niektoré druhy nákladu môžu byť vlhké alebo 
znečistené. Táto odolná, protišmyková a vodotesná vanička so zvýšenými okrajmi bude vždy udržiavať 
batožinový priestor vozidla v čistote. 
K7122ADE00 (pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené doskou v batožinovom priestore)
K7122ADE10 (pre vozidlá, ktoré sú vybavené doskou v batožinovom priestore)

4. Textilné podlahové rohože, štandardné 
Táto ochranná vrstva z odolného filcu chráni podlahu v kabíne vozidla pred každodennými nečistotami. 
Vyrobené na mieru, s logom modelu i10 na rohoži vodiča a protišmykovou zadnou stranou. 
K7141ADE00 (ľavostranné riadenie/súprava 4 kusov)
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5.

5. Rohož do batožinového priestoru, obojstranná 
Táto rohož do batožinového priestoru s dvojitou funkciou má mäkkú stranu z vysokokvalitného velúru, 
ktorá zabezpečuje tlmenie pre citlivý náklad a protišmykovú stranu odolnú voči nečistotám.
K7120ADE00 (pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené doskou v batožinovom priestore)
K7120ADE10 (pre vozidlá, ktoré sú vybavené doskou v batožinovom priestore)
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2.

3b.

3a.

4.

5.

1. Ochranná fólia zadného nárazníka, čierna 
Zakryté a bez starostí. Vďaka tejto čiernej fólii 
môžete pokojne spávať s vedomím, že horná 
časť zadného nárazníka je chránená pred 
škrabancami a odieraním. Nie je kompatibilná 
s ozdobnou lištou na zadný nárazník. 
K7272ADE00BL 

2. Ochranná fólia zadného nárazníka, 
priehľadná 
Efektívna a jednoduchá ochrana tam, kde je 
najviac potrebná. Táto diskrétna priehľadná fólia 
ochráni zadný nárazník pred poškodením pri 
nakladaní a vykladaní. Nie je kompatibilná 
s ozdobnou lištou na zadný nárazník. 
K7272ADE00TR 

3. Súprava zásteriek 
Pri jazde v zlom počasí alebo v náročnom teréne vytvárajú tieto elegantne tvarované a na mieru 
vyrobené zásterky účinný štít, ktorý chráni podvozok, podbehy a dvere vášho modelu i10.
3a. K7460ADE10 (predné/ľavostranné riadenie)
3b. K7460ADE20 (zadné/ľavostranné riadenie)

4. Bočné lišty dverí 
Vylepšia štýl a ochránia vzhľad. Tieto lišty dodávajú exteriéru vášho modelu i10 dynamiku a chránia 
bočnú stranu karosérie pred potenciálnym poškodením. Nie sú kompatibilné s emblémami, ani 
dynamickými čiarami.  
K7271ADE00

5. Ochranné fólie pre priehlbiny na kľučkách dverí 
Priehlbiny na kľučkách dverí sú s plynúcim časom mimoriadne náchylné na 
opotrebenie. Tieto fólie riešia spomínaný problém a starajú sa o to, aby lak 
vyzeral neustále ako nový, bez škrabancov od nechtov alebo kľúčov.
99272ADE00 (priehľadné)
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Vrstva Glasscoat 
Viac ochrany a viac lesku: inovatívne zloženie vrstvy Glasscoat 
chráni váš exteriér pred pred znečistením, rozpúšťadlami, 
posypovou soľou, umytiami vozidla a vtáčími sekrétmi – 
nevyžaduje sa voskovanie. Môžete ju použiť dokonca na 
uchovanie kobercov a čalúnených častí čistých pred 
každodennou špinou a škvrnami.  
LP982APE1BROH (súprava v bronzovej farbe) 
LP982APE1SILH (súprava v striebornej farbe) 
LP982APE1GOLH (súprava v zlatej farbe)

Škrabka na ľad s rukavicou 
Pohodlie bez pocitu chladu. Pri zoškrabovaní snehu a ľadu 
z čelného skla zostane vaša ruka v teple a suchu.
LP950APE01H

Súprava zimnej starostlivosti o vozidlo 
Táto súprava obsahuje fľašku koncentrovanej zimnej kvapaliny 
do ostrekovačov, aby sa zaistilo, že vaše stierače budú 
fungovať plynulo na čelnom skle. Plus odmrazovací sprej 
na čelné sklo, ktorý pomáha odstraňovať námrazu z okien 
a zabraňuje opätovnému zamŕzaniu. Škrabka na odstraňovanie 
ľadu zrýchľuje odstraňovanie ľadu, zatiaľ čo špongia umožňuje 
utrieť skondenzovanú vodu z okien. 
LP973APE109H 
Komponenty súpravy si môžete tiež objednať samostatne. 
Ohľadom ďalších informácií kontaktujte predajcu.

Súprava letnej starostlivosti o vozidlo 
Táto súprava obsahuje fľaštičku koncentrovaného prostriedku 
na umývanie čelného skla v letnom období, aby ste mali 
zabezpečený dokonalý výhľad na vozovku bez akýchkoľvek 
nečistôt. Sprej na odstraňovanie hmyzu odstráni zaschnuté 
zvyšky hmyzu z čelného skla a svetlometov. Prostriedok na 
čistenie ráfikov kolies so zložením špeciálne pre zliatinové 
disky zjednodušuje odstraňovanie brzdového prachu a mazu. 
Prídavná špongia pomáha zotierať odolné nečistoty zo 
sklenených povrchov. 
LP974APE102H 
Komponenty súpravy si môžete tiež objednať samostatne. 
Ohľadom ďalších informácií kontaktujte predajcu.

Postará sa o vás vo veľkom štýle.
Model i10 je navrhnutý a zostrojený tak, aby sa o vás dokázal postarať aj v tých najextrémnejších podmienkach.  

Sú však aj situácie, kedy sa vám tieto doplnky môžu mimoriadne hodiť.
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Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa 
vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného 
predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených 

Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
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AUTOPOLIS, a.s., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
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