Αξεσουάρ

Νέο i20
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Γνήσια Αξεσουάρ

Κάντε το i20 σας
μέρος του εαυτού
σας. Με Γνήσια
Αξεσουάρ Hyundai.

Η προσωπικότητα φαίνεται και μέσα από το στυλ.
Εξατομικεύστε το αυτοκίνητό σας για να το κάνετε
ολοφάνερα δικό σας, με μια επιλογή αξεσουάρ υψηλής
ποιότητας που και το κολακεύουν και το συμπληρώνουν.
Διακοσμητικά σε όμορφα χρώματα, δυναμικά
αυτοκόλλητα, εντυπωσιακές ζάντες, όλα τα γνήσια
αξεσουάρ μας σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και
δοκιμάζονται με τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές του νέου
i20. Για το εσωτερικό του αυτοκινήτου, έξυπνες επιλογές
σας βοηθούν να το προστατέψετε ή να του προσθέσετε
ανέσεις.
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Τροχοί

1α.

1β.

2α.

Οι ζάντες για το αυτοκίνητο
είναι ό,τι τα παπούτσια για
μια κυρία.
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2β.

3.

Δε μετράει μόνο η οδήγηση. Οι γνήσιες ζάντες του
i20 είναι μια απόλαυση για τα μάτια, ειδικά όταν το
αυτοκίνητο είναι σταματημένο. Επιλέξτε από μια
σειρά ελκυστικών χρωμάτων και σχεδίων. Όλα
μοιράζονται τη γνήσια ποιότητα Hyundai και το
εντυπωσιακό στυλ.

4.

5α.

5β.

6.

1. Ζάντα αλουμινίου 15” Sejong
Με δέκα ακτίνες, 6.0Jx15, κατάλληλη για ελαστικά
185/65 R15. Περιλαμβάνει καπάκι και χρησιμοποιεί
τα εργοστασιακά μπουλόνια.
1α. Q0400ADE05 (ασημί)
1β. Q0400ADE05GR (γραφίτης)

5. Ζάντα αλουμινίου 17” Seoul
Με πέντε ακτίνες, 7.0Jx17, κατάλληλη για ελαστικά
205/45 R17. Περιλαμβάνει καπάκι και χρησιμοποιεί
τα εργοστασιακά μπουλόνια.
5α. Q0400ADE07BC (δίχρωμη)
5β. Q0400ADE07GR (γραφίτης)

2. Ζάντα αλουμινίου 16” Sinan
Με πέντε διπλές ακτίνες, 6.0Jx16, κατάλληλη για
ελαστικά 195/55 R16. Περιλαμβάνει καπάκι και
χρησιμοποιεί τα εργοστασιακά μπουλόνια.
2a. Q0400ADE06BC (δίχρωμη)
2β. Q0400ADE06GR (γραφίτης)

6. Τάσι ατσάλινης ζάντας 15”
Από υψηλής ποιότητας πλαστικό, για χρήση με τις
γνήσιες ατσάλινες ζάντες 15”. Ιδανική λύση για
χειμερινά ελαστικά.
52910C8001 (ατσάλινη ζάντα 15”)
52970Q0000 (τάσι)

3. Ζάντα αλουμινίου 16”
Με πέντε διπλές ακτίνες, 6.5Jx16, κατάλληλη για
ελαστικά 195/55 R16. Περιλαμβάνει καπάκι και
χρησιμοποιεί τα εργοστασιακά μπουλόνια.
HA52910Q0200

7. Μπουλόνια κλειδώματος και κλειδί
Μια αξιόπιστη προστασία κατά της κλοπής.
99490ADE50 (σετ 4 τεμαχίων)

4. Ζάντα αλουμινίου 17”
Δίχρωμη, 7.0Jx17, κατάλληλη για ελαστικά 205/45
R17. Περιλαμβάνει καπάκι και χρησιμοποιεί τα
εργοστασιακά μπουλόνια.
HA52910Q0300

7.
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Styling

Βάλτε λίγο χρώμα στη ζωή σας.
Είναι θέμα στυλ.

Μια σειρά από στυλάτα αξεσουάρ έρχονται να ενισχύσουν την εμφάνιση του i20 σας μέσα κι έξω: ενθέματα για το τιμόνι και τα
χερούλια, καλύμματα καθρεπτών και άλλες επιλογές δίνουν στο i20 σας μια πραγματικά προσωπική πινελιά. Μπορείτε να
επιλέξετε από τρία ξεχωριστά χρώματα: κόκκινο, τυρκουάζ και μαύρο.
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Styling

Κόκκινο

1. Ενθέματα τιμονιού | 2. Πλαίσια πόμολων
Προσφέρουν όμορφη αντίθεση στο εσωτερικό και
συμπληρώνουν ιδανικά τα αντίστοιχα εξωτερικά
αξεσουάρ.
1. Q0014ADE00TRD | 2. Q0012ADE00TRD

3.

4.

3. Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών
Μια εντυπωσιακή σχεδιαστική λεπτομέρεια. Για
αυτοκίνητα με φλας στους καθρέπτες.
Q0431ADE00TRD
4. Πλαίσια κάτω φαναριών
Μια όμορφη σπορ πινελιά.
Q0390ADE00TRD
5. Πλαϊνές φούστες
Κομψές και σπορ, κάνουν το αυτοκίνητο πολύ
ιδιαίτερο.
Q0420ADE00TRD

1. | 2.

5.

6. Κάλυμμα πάνω μέρους πίσω προφυλακτήρα
Δίνει μια πιο σκληροτράχηλη όψη.
Q0274ADE00TRD
7. Διακοσμητικό πόρτας αποσκευών
Κομψή λεπτομέρεια για το τελείωμα της πόρτας.
Q0491ADE00TRD

6.

7.

8. Σετ διακοσμητικών
Περιλαμβάνει τις φούστες, το κάλυμμα
προφυλακτήρα και το διακοσμητικό της πόρτας
αποσκευών.
Q0300ADE00TRD
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Styling

Τυρκουάζ

3.

1. Ενθέματα τιμονιού | 2. Πλαίσια πόμολων
Προσφέρουν όμορφη αντίθεση στο εσωτερικό
και συμπληρώνουν ιδανικά τα αντίστοιχα
εξωτερικά αξεσουάρ.
1. Q0014ADE00TRS | 2. Q0012ADE00TRS
3. Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών
Μια εντυπωσιακή σχεδιαστική λεπτομέρεια. Για
αυτοκίνητα με φλας στους καθρέπτες.
Q0431ADE00TRS

1. | 2.

4. Πλαίσια κάτω φαναριών
Μια όμορφη σπορ πινελιά.
Q0390ADE00TRS
5. Πλαϊνές φούστες
Κομψές και σπορ, κάνουν το αυτοκίνητο πολύ
ιδιαίτερο.
Q0420ADE00TRS
6. Διακοσμητικό πόρτας αποσκευών
Κομψή λεπτομέρεια για το τελείωμα της πόρτας.
Q0491ADE00TRS
7. Κάλυμμα πάνω μέρους πίσω προφυλακτήρα
Δίνει μια πιο σκληροτράχηλη όψη.
Q0274ADE00TRS

5.

4.

8. Σετ διακοσμητικών
Περιλαμβάνει τις φούστες, το κάλυμμα
προφυλακτήρα και το διακοσμητικό της πόρτας
αποσκευών.
Q0300ADE00TRS
6.
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7.

Styling
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Styling

Μαύρο

8.

10

Styling

4.

3.

1. Ενθέματα τιμονιού | 2. Πλαίσια πόμολων
Προσφέρουν όμορφη αντίθεση στο εσωτερικό και
συμπληρώνουν ιδανικά τα αντίστοιχα εξωτερικά
αξεσουάρ.
1. Q0014ADE00BL | 2. Q0012ADE00BL
3. Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών
Μια εντυπωσιακή σχεδιαστική λεπτομέρεια. Για
αυτοκίνητα με φλας στους καθρέπτες.
Q0431ADE00BL
4. Πλαίσια κάτω φαναριών
Μια όμορφη σπορ πινελιά.
Q0390ADE00BL
5. Κάλυμμα πάνω μέρους πίσω προφυλακτήρα
Δίνει μια πιο σκληροτράχηλη όψη.
5α. Q0274ADE00BL (μαύρο γυαλιστερό)
5β. Q0274ADE00 (μαύρο κοκκώδες)

1. | 2.

5a.

5β.

6. Πλαϊνές φούστες
Κομψές και σπορ, κάνουν το αυτοκίνητο πολύ
ιδιαίτερο.
Q0420ADE00BL
7. Διακοσμητικό πόρτας αποσκευών
Κομψή λεπτομέρεια για το τελείωμα της πόρτας.
Q0491ADE00BL

6.

7.

8. Σετ διακοσμητικών
Περιλαμβάνει τις φούστες, το κάλυμμα
προφυλακτήρα και το διακοσμητικό της πόρτας
αποσκευών.
Q0300ADE00BL
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Styling

Τραβήξτε τα βλέμματα
όπου κι αν πάτε.

Δώστε αγωνιστική όψη στο αυτοκίνητό σας με τα εντυπωσιακά μας
αυτοκόλλητα. Για το εσωτερικό, οι όμορφοι φωτισμοί και τα διακοσμητικά
μαρσπιέ αναβαθμίζουν την κλάση του αυτοκινήτου.
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Styling

1α.

1β.

1γ.

2β.

2γ

2a.

1. Αυτοκόλλητες λωρίδες πλαϊνές
Τοποθετούνται στο κάτω μέρος των θυρών και στον
μπροστινό προφυλακτήρα.
1a. Q0200ADE00WH (γυαλιστερό λευκό)
1β. Q0200ADE00BU (γαλάζιο)
1γ. Q0200ADE00BL (μαύρο ματ)
2. Αυτοκόλλητες λωρίδες πάνω μέρους
Τοποθετούνται στην οροφή και στο καπώ.
2a. Q0200ADE10WH (γυαλιστερό λευκό)
2β. Q0200ADE10BU (γαλάζιο)
2γ. Q0200ADE10BL (μαύρο ματ)
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Styling

1.

1. Διακοσμητικές λωρίδες πλαϊνές
Από γυαλιστερό ανοξείδωτο ατσάλι,
προσδίδουν μια ιδιαίτερη γοητεία.
Q0271ADE00CL

2. Διακοσμητικά μαρσπιέ
Η πρώτη εντύπωση μετράει. Αυτές
οι λωρίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
με το λογότυπο i20 καλοσωρίζουν
τους επιβάτες σας με στυλ.
Q0450ADE00ST (σετ 4 τεμαχίων)

2. | 3a.
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Styling

3γ.

3. Φωτισμός δαπέδου LED
Δίνει μια ζεστή, πολυτελή αύρα στην
καμπίνα του αυτοκινήτου. Ανάβει
όταν ανοίγουν οι πόρτες και
σιγοσβήνει όταν βάζετε μπρος τη
μηχανή. Διατίθεται σε λευκό και μπλε.
Η πίσω σειρά τοποθετείται μόνο σε
συνδυασμό με τη μπροστινή.
3a. 99650ADE20W (λευκός εμπρός)
3β. 99650ADE31W (λευκός πίσω)
3γ. 99650ADE20 (μπλε εμπρός)
3δ. 99650ADE31 (μπλε πίσω)
3β.

3δ.
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Προστασία

Προστατέψτε αυτά που αγαπάτε.
Τα καιρικά φαινόμενα και η καθημερινή χρήση ταλαιπωρούν όλα τα αυτοκίνητα. Για να προστατέψετε το i20
σας από φθορά, μικροζημιές και βρομιά, προσθέστε του τα κατάλληλα γνήσια αξεσουάρ. Είναι ειδικά
σχεδιασμένα για να εφαρμόζουν άψογα στο i20.

1. Πατάκια παντός καιρού
Νερά, χώματα και λάσπες δεν
τρομάζουν αυτά τα πατάκια από
ανθεκτικό λάστιχο, που ξεπλένονται
και στεγνώνουν εύκολα και
γρήγορα. Σε σετ των 4.
1α. Q0131ADE00GR (γκρι λεπτομέρειες)
1β. Q0131ADE00BU (μπλε λεπτομέρειες)

2.

2. Πατάκια υφασμάτινα στάνταρ
Από ανθεκτική τσόχα, έχουν ραμένο
το λογότυπο i20 στο πατάκι του
οδηγού, αντιολισθητικό πάτο και
οπές γατζώματος. Σε σετ των 4.
Q0141ADE00
3. Πατάκια υφασμάτινα βελούδινα
Με μια πολυτελή, βελουτέ υφή,
προσφέρουν απολαυστική αίσθηση,
προστασία και κύρος. Το λογότυπο
i20 είναι κεντημένο στα δυο
μπροστινά. Σταθερά χάρη στον
αντιολισθητικό πάτο και τις οπές
γατζώματος. Σε σετ των 4.
Q0143ADE00

3.

1a.
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1β.

Προστασία

5.

6.

Κάλυμμα χώρου αποσκευών διπλής όψης
Με μαλακή βελουτέ υφή στη μια πλευρά για ευαίσθητα φορτία και ανθεκτικό
λάστιχο από την άλλη για αντικείμενα που λερώνουν, προσαρμόζεται σε
κάθε σας ανάγκη. Mόνο για οχήματα χωρίς κάτω θήκη στο χώρο αποσκευών
και χωρίς subwoofer.
Q0120ADE00 (δεν απεικονίζεται)

5. Μοκέτα χώρου αποσκευών
Με υψηλής ποιότητας βελούδινη υφή και
το λογότυπο i20, καλύπτει όλο το χώρο
και την αφαιρείτε για να την καθαρίσετε
εύκολα.
Q0120ADE10MH (για οχήματα με κάτω
θήκη και με subwoofer στο χώρο
αποσκευών)
Q0120ADE10 (για οχήματα με κάτω θήκη
και χωρίς subwoofer στο χώρο
αποσκευών)

6. Κάλυμμα χώρου αποσκευών αδιάβροχο
Από ανθεκτικό λάστιχο με λυγισμένο
περίγραμμα, μεταφέρει άφοβα κατοικίδια,
εργαλεία κήπου και άλλα βρώμικα ή βρεγμένα
φορτία.
Q0122ADE00 (για οχήματα χωρίς κάτω θήκη
και χωρίς subwoofer στο χώρο αποσκευών).
Q0122ADE10 (για οχήματα με κάτω θήκη και
χωρίς subwoofer στο χώρο αποσκευών).
Q0122ADE10MH (για οχήματα με κάτω θήκη
και με subwoofer στο χώρο αποσκευών).
17

Προστασία

1.

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα
Προστατεύει από μικροχτυπήματα και γρατσουνιές στο
σημείο φόρτωσης.
1. Q0272ADE00TR (διάφανη)
2. Q0272ADE00BL (μαύρη)
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2.

Προστασία

3.

4.

5.

Μεμβράνες προστασίας μαρσπιέ
Διακριτικές και αποτελεσματικές για προστασία από
γρατσουνιές και μικροχτυπήματα. Σε σετ των 4.
3. 99451ADE00TR (διάφανες)
4. 99451ADE00BL (μαύρες)

6.

5. Πλαστικά προστατευτικά θυρών
Προσθέτουν δυναμισμό και ταυτόχρονα παρέχουν προστασία από
μικροχτυπήματα. Δε συνδυάζονται με τα πλαϊνά αυτοκόλλητα.
Q0271ADE00BL
6. Μεμβράνες προστασίας εσοχής χειρολαβών
Είναι διαφανείς και προστατεύουν από γρατσουνιές από νύχια ή κλειδιά. Σε
σετ 4 τεμαχίων.
99272ADE00
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Άνεση

Έξυπνες λύσεις για πιο
άνετη καθημερινότητα.

Καμιά φορά χρειάζεται κάτι πολύ απλό για να μας κάνει τη ζωή πολύ
ευκολότερη. Αυτά τα γνήσια αξεσουάρ κάνουν ακριβώς αυτό.
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Κουκούλα παρμπρίζ και μπροστινών παραθύρων
Το καλοκαίρι κρατά τη ζέστη έξω, το χειμώνα εμποδίζει το παρμπρίζ να
παγώσει. Έφαρμόζει άψογα στο i20.
Q0723ADE00

Άνεση

Υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό
χώρο
Στερεώνεται στο κάθισμα του
οδηγού και προσφέρει άνεση, μαζί
με μια πρακτική θήκη. Μπορείτε να
το ρυθμίσετε. Δεν τοποθετείται σε
αυτοκίνητα με εργοστασιακό
υποβραχιόνιο.
Q0161ADE00

Βάση i-pad® πίσω θέσης
Ασφαλίζει στο πίσω μέρος του μπροστινού
καθίσματος και επιτρέπει στο i-pad να περιστρέφεται
για καλύτερη θέαση.
99582ADE01

Κρεμάστρα κουστουμιού
Τοποθετήστε την εύκολα πίσω από το κάθισμα και
φτάστε ατσαλάκωτοι στο γραφείο ή το ξενοδοχείο
σας. Πρέπει να αφαιρείται όταν στην πίσω θέση
υπάρχει επιβάτης.
99770ADE10
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Μεταφορά

Πάρτε τα όλα.
Το i20 σας είναι έτοιμο να μεταφέρει κάθε σας ανάγκη,
με τη βοήθεια των κατάλληλων αξεσουάρ.

1.

1. Κοτσαδόρος αφαιρούμενος
Αξιόπιστος, φτιαγμένος από ατσάλι ανθεκτικό στη διάβρωση, τραβά το
φορτίο σας με ασφάλεια και αφαιρείται εύκολα όταν δεν τον χρειάζεστε.
Πιστοποιημένος κατά UNECE 55R. Μέγιστο βάρος για
μεταφορά
1.
ποδηλάτων 75kg.
Q0281ADE00
2. Μεταφορέας ποδηλάτων για κοτσαδόρο
Η πιο πρακτική λύση για τους φανατικούς του ποδηλάτου. Για δύο
ποδήλατα με συνολικό βάρος ως 60kg. Επιτρέπει το άνοιγμα του χώρου
αποσκευών ενώ φέρει ποδήλατα. Έχει φίσσα 13 επαφών.
E823055001

2.
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Κιτ καλωδίωσης κοτσαδόρου
Για την εγκατάσταση χρησιμοποιούνται οι φίσες της καλωδίωσης του
αυτοκινήτου και μια πολυλειτουργική μονάδα που ενισχύει τα
απαραίτητα σήματα. Συμβατή με απλές και LED λάμπες, παρέχει ηχητική
προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης στα φλας ή τα φώτα φρένων του
τρέιλερ. Όταν συνδέεται τρέιλερ, το πίσω φως ομίχλης απενεργοποιείται
αυτόματα.
Διατίθεται είτε με πρίζα 7 επαφών με οπές αποστράγγισης για αποφυγή
συσσώρευσης νερού, είτε με αδιάβροχη πρίζα 13 επαφών. Το σύστημα
των 13 επαφών μπορεί να διαχειριστεί όλες τις λειτουργίες των
σύγχρονων τροχόσπιτων. Για την εκμετάλευση όλων των δυνατοτήτων
μπορείτε να παραγγείλετε επέκταση +15 / +30.
Q0621ADE00CP (13 επαφών)
Q0620ADE00CP (7 επαφών)
55621ADE01 (επέκταση +15/ +30 για καλωδίωση 13 επαφών)
E919999137 (αντάπτορας από 13 επαφές οχήματος σε 7 τρέιλερ)
55622ADB00 (αντάπτορας από 7 επαφές οχήματος σε 13 τρέιλερ)

Μεταφορά

3.

3. Αναδιπλούμενη πολλαπλή θήκη χώρου αποσκευών
Βάλτε σε τάξη και κρατήστε σταθερά ψώνια ή άλλα
μικροπράγματα, μεταφέρετέ τα όπου θέλετε και μετά διπλώστε
τη θήκη για να μην πιάνει χώρο. Με το σήμα της Hyundai.
99123ADE00
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Τρίγωνο προειδοποίησης
Σε περίπτωση ακινητοποίησης ειδοποιεί
έγκαιρα τα ερχόμενα οχήματα για την παρουσία σας. Ελαφρύ και σταθερό, διπλώνει για να
αποθηκευτεί και είναι συμβατό με τις τελευταίες προδιαγραφές που απαιτούνται στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (ECE-R27).
99942ADE00
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Ανακλαστικό γιλέκο
Ορατό από μακριά, μέρα και νύχτα.
Σύμφωνο με τις προδιαγραφές ΕΝ 20471
που απαιτούνται από τη νομθεσία στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
99941ADE00

Τσάντα σετ ασφαλείας
Περιλαμβάνει δύο ανακλαστικά γιλέκα,
τρίγωνο προειδοποίησης και κιτ πρώτων
βοηθειών. Σύμφωνο με τις προδιαγραφές
DIN 13164:2014 που απαιτούνται από τη
νομοθεσία στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες.
99940ADE00

Χρώμα για γρατσουνιές με πινελάκι
Καλύψτε γρατσουνιές στο αυτοκίνητό σας
και προστατέψτε το από τη διάβρωση.
Ζητήστε από τον αντιπρόσωπό σας το
ακριβές χρώμα για το αυτοκίνητό σας.

Ασφάλεια & Φροντίδα

Ένα χέρι βοήθειας
Το νέο σας i20 είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να σας προσέχει.
Καλό είναι όμως να είστε προετοιμασμένοι και για το απρόβλεπτο.

Σετ γυαλιστικά / προστατευτικά υγρά
Περισσότερη προστασία, περισσότερη
γυαλάδα. Εξελιγμένη φόρμουλα που
προστατεύει το χρώμα από τη ρύπανση, τα
άλατα, το απρόσεκτο πλύσιμο, τις
κουτσουλιές, χωρίς να απαιτεί κέρωμα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο
εσωτερικό και να προστατέψουν μοκέτες
και ταπετσαρίες από καθημερινούς λεκέδες.
LP982APE1BROH (πακέτο bronze)
LP982APE1SILH (πακέτο silver)
LP982APE1GOLH (πακέτο gold)

Ξύστρα πάγου με ενσωματωμένο γάντι
Κρατήστε το χέρι σας στεγνό και ζεστό
καθώς καθαρίζετε το χιόνι και τον πάγο από
τα τζάμια.
LP950APE01H

Σετ φροντίδας χειμερινό
Περιλαμβάνει ένα μπουκάλι συμπυκνωμένο υγρό
καθαριστικό παρμπρίζ που καθαρίζει τη βρομιά
από το δρόμο, τη βροχή και το χιόνι. Επίσης ένα
σπρέυ ξεπαγώματος τζαμιών, που καθαρίζει τον
πάγο και εμποδίζει τα τζάμια να ξαναπαγώσουν,
μια ξύστρα για την αφαίρεση πάγου κι ένα
σφουγγάρι.
LP973APE109H (πλήρες σετ)
Μπορείτε επίσης να βρείτε μεμονωμένα:
α. Σπρέυ ξεπαγώματος τζαμιών (500ml)
L973PE110H
β. Συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό παρμπρίζ
χειμερινό(-60°C, 1lt) LP973APE103H
γ. Υγρό καθαριστικό παρμπρίζ χειμερινό έτοιμο
για χρήση (-30°C, 5lt) LP973APE104H
δ. Συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό παρμπρίζ
χειμερινό (-60°C, 500 ml) LP973APE102H
ε. Συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό παρμπρίζ
χειμερινό (-60°C, 250 ml) LP973APE101H

Σετ φροντίδας καλοκαιρινό
Περιλαμβάνει ένα μπουκάλι
συμπυκνωμένου καλοκαιρινού
καθαριστικού παρμπρίζ, που καθαρίζει
λιπαρές ουσίες, νεκρά έντομα και άλλες
βρομιές. Για επίμονους λεκέδες από
έντομα υπάρχει και σχετικό σπρέυ.
Περιλαμβάνει επίσης σπρέυ καθαρισμού
για ζάντες αλουμινίου, που αφαιρεί
εύκολα γράσσα και σκόνη από το
φρενάρισμα, καθώς κι ένα σφουγγάρι.
LP974APE102H (πλήρες σετ)
Μπορείτε επίσης να βρείτε μεμονωμένα:
α. Υγρό συμπυκνωμένο (1:100 καθαριστικό
παρμπρίζ καλοκαιρινό (40ml)
LP974PE101H
β. Σπρέυ καθαριστικό ζαντών (500ml)
LP970APE101H
γ. Σπρέυ καθαριστικό εντόμων (500ml)
LP970PE102H
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Dealer stamp
Σφραγίδα
αντιπροσώπου

Hyundai Hellas ABEE
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
www.hyundai.gr
Facebook: Hyundai Greece
Hyundai_i20_ACC_10_2020GR.

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι ενδεικτικές, υπόκεινται
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και προορίζονται μόνο για αρχική ενημέρωση. Μπορεί να
υπάρχουν διαφορές στην παρουσίαση των χρωμάτων λόγω περιορισμών της τεχνολογίας
εκτύπωσης. Τα προϊόντα που απεικονίζονται ανταποκρίνονται στη γκάμα που διατίθεται στην
ευρωπαϊκή αγορά. Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται στο φυλλάδιο μπορεί να είναι εξοπλισμένα
με πρόσθετο εξοπλισμό που χρεώνεται επιπλέον, ενώ δεν απεικονίζονται όλες οι παραλλαγές
των αυτοκινήτων στο φυλλάδιο. Η Hyundai Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει
τεχνικές προδιαγραφές και περιεχόμενους εξοπλισμούς χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε
συμβουλευτείτε τον Επίσημο Έμπορο Hyundai της περιοχής σας για περισσότερες
λεπτομέρειες.

