Príslušenstvo

Kona

ORIGINÁLNE

ORIGINÁLNE

Zaslúžite si to.
Originálne príslušenstvo Hyundai vyvinuté s presnosťou pre dokonalé prispôsobenie sa, bolo navrhnuté, vyrobené a odskúšané
podľa rovnakých prísnych noriem, ako úplne nový model KONA. Preto nikdy nebude ohrozená jeho výnimočná kvalita
a odolnosť.

Originálne rohože
• Rôzne špecifikácie materiálu, ktoré spĺňajú vaše očakávania
• Navrhnuté tak, aby optimálne pasovali
• Odolný krúžok na bezpečné upevnenie a protišmyková zadná vrstva
Originálne ťažné zariadenia
• Prísne testovanie podľa noriem Výrobcu originálneho vybavenia
• Normy CARLOS BC pre nosič na bicykle a CARLOS TC pre príves/
karavan zaisťujú úplnú bezpečnosť
• Lakovací proces E-coat pre efektívnu prevenciu pred vznikom korózie
Originálne priečne strešné nosiče
• Navrhnuté tak, aby maximalizovali užitočné zaťaženie strechy vozidla
• Navrhnuté tak, aby znižovali aerodynamický hluk
• Prísne testovanie podľa noriem Výrobcu originálneho vybavenia
Originálne kolesá
• Konštrukčná celistvosť sa overuje komplexným testovaním
• Vyvinuté v súlade s požiadavkami Originálneho vybavenia
• V súlade s technickými parametrami Originálneho vybavenia Hyundai
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Vyberiete si to.
Vaše osobité, úplne nové vozidlo KONA,
vysiela jasný signál. O tom, ako vidíte sami
seba. Vyberte si originálne príslušenstvo,
vďaka ktorému prežijete život naplno.
S malým SUV, ktoré je rovnako drzé,
ako štýlové.
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ŠTÝL

ŠTÝL

Vytvoríte to.
Pridajte osobný dotyk pomocou štýlového príslušenstva. Natoľko štýlového, že každý
bude ohromený úplne jedinečným vzhľadom vášho vozidla KONA.

Bodové LED svetlá

LED projekčné svetlá na dverách, logo Hyundai
S logom Hyundai premietaným na zem vedľa otvorených predných dverí
prinášajú do tmy viac jemnosti. Premietajú ostré a jasne žiarivé
logo – rafinovaný dotyk jemnosti pri každom nastupovaní.
99651ADE00H
99651ADE99 (je potrebné zakúpiť dodatočnú súpravu káblov)
Bodové LED svetlá
Posvieťte si pri každom nastupovaní do vášho modelu KONA týmito
jemnými, ale nezameniteľnými bodovými LED svetlami. Štýl budete mať
zaručený. Umožnia vám lepšie vidieť pri nastupovaní a vystupovaní z vozidla,
a to najmä v tme.
99651ADE00
99651ADE99 (je potrebné zakúpiť dodatočnú súpravu káblov)

LED projekčné svetlá na dverách, logo Hyundai

Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED, biele, prvý rad

Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED, modré, prvý rad

Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED, biele, druhý rad

Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED, modré, druhý rad

Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED
Zvýraznite prémiovú atmosféru v kabíne pomocou skrytého osvetlenia priestoru pod nohami. Vytvára
žiaru uvítacieho osvetlenia pomocou rafinovaného osvetlenia priestoru pri každom otvorení a zatvorení
dverí, ktoré postupne zhasne pri naštartovaní motora. Dostupné v modrej a klasickej bielej farbe.
99650ADE20 (modrá, prvý rad)
99650ADE20W (biela, prvý rad)
99650ADE30 (modrá, druhý rad)
99650ADE30W (biela, druhý rad)
Súprava športových pedálov
Doprajte svojim pedálom športovejší vzhľad. Tieto kovové pedále sa môžu pochváliť úžasnou
povrchovou úpravou.
J9F05AK200 (automatická prevodovka, nezobrazené)
J9F05AK300 (manuálna prevodovka, nezobrazené)
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ŠTÝL

ŠTÝL

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru, chrómový vzhľad
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Ozdobná lišta na zadný nárazník, chrómový vzhľad

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru, chrómový vzhľad a ozdobná lišta na zadný nárazník, chrómový vzhľad

Ochranné prahové lišty

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru, brúsená

Ozdobná lišta na zadný nárazník, brúsená

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru
Výnimočná elegancia v každom detaile: táto brúsená/vysoko leštená lišta
z nehrdzavejúcej ocele dodáva dverám batožinového priestoru štýl a dopĺňa
ďalšie detaily, ktoré vytvárajú jedinečný štýl exteriéru modelu KONA.
J9491ADE10ST (brúsená)
J9491ADE00ST (chrómový vzhľad)

Ozdobná lišta na zadný nárazník
S exkluzívnou brúsenou/vysoko leštenou povrchovou úpravou
pridáva táto ozdobná lišta jemný a rafinovaný vodorovný detail
po celom hornom povrchu zadného nárazníka.
J9274ADE10ST (brúsená)
J9274ADE00ST (chrómový vzhľad)

Ochranné prahové lišty
Aby bol prvý dojem aj posledným. Pasažierov v kabíne privítajú
tieto prahové lišty z nehrdzavejúcej ocele s logom KONA.
J9450ADE00ST (súprava 4 ks)
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DISKY

Vytvoríte štýl.
Originálne zliatinové disky, ktoré dodajú vášmu vozidlu KONA extra štýlový alebo
klasický vzhľad.

Súprava 18″ zliatinových diskov

Súprava 17″ zliatinových diskov

Zliatinový disk 17″ Halla

17" oceľový disk

Súprava 16″ puklíc k oceľovému disku

Poistné kolesové matice a kľúč

Súprava 18″ zliatinových diskov
18″ zliatinový disk s piatimi dvojitými
lúčmi, dvojfarebný, 7,5 J x 18, vhodný
pre pneumatiky 235/45 R18. Súprava
obsahuje krytku a päť matíc.
J9F40AK300

Zliatinový disk 17″ Halla
17″ zliatinový disk s desiatimi lúčmi,
strieborný, 7,0 J x 17, vhodný pre
pneumatiky 215/55 R17. Krytka je
súčasťou, matice nie sú súčasťou.
A4400 ADE01

Súprava 17″ zliatinových diskov
17″ zliatinový disk s desiatimi dvojitými
lúčmi, strieborný, 7,0 J x 17, vhodný pre
pneumatiky 215/55 R17. Súprava obsahuje
krytku a päť matíc.
J9F40AK200

Súprava 16″ zliatinových diskov
16″ zliatinový disk s piatimi dvojitými
lúčmi, strieborný, 6,5 J x 16, vhodný pre
pneumatiky
205/60 R16. Súprava obsahuje krytku
a päť matíc.
J9F40AK100

Zliatinové disky a oceľové disky neobsahujú pneumatiky.
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Súprava 16″ zliatinových diskov

17″ oceľový disk
17″ oceľový disk s desiatimi lúčmi,
strieborná farba, 7,0 Jx17, vhodný pre
pneumatiky 215/55 R17. Ideálny pre použitie pri zimných pneumatikách. Krytka je
súčasťou, matice nie sú súčasťou.
J9401ADE00 (k dispozícii od roku 2018)
Súprava 16” puklíc k oceľovému disku
Vysokokvalitný plastový kryt disku určený
pre originálne oceľové disky. Súprava
obsahuje 4 puklice.
J9F40AK990
16″ oceľový disk
6.5Jx16, vhodný pre pneumatiky 205/60
R16. Ideálny pre použitie pri zimných
pneumatikách.
J9H40AK000 (nezobrazený)

Poistné kolesové matice a kľúč
Vysoko účinný a spoľahlivý spôsob
zabezpečenia kolies z ľahkých zliatin
pred odcudzením. Dajú sa odstrániť iba
s pomocou dodaného špeciálneho kľúča.
99490ADE50
TPMS - Systém monitorovania tlaku
v pneumatikách
Urobte z bezpečnosti a hospodárnosti pri
jazde najvyššiu prioritu vďaka originálnym snímačom zaisťujúcim optimálne
fungovanie pneumatík. Súprava TPMS
Vám umožňuje nepretržite monitorovať
tlak vzduchu v pneumatikách.
F2F40AK990 (nezobrazený)
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PREPRAVA

PREPRAVA

Zažijete to.
Vaše vozidlo KONA je určené na zábavu vonku. Tak prečo nerozšíriť jeho rozsah tak, aby vyhovoval vašim outdoorovým potrebám.

Strešný box 330
Bez ohľadu na dôvod a ročné obdobie: keď potrebujete dodatočné
uskladnenie pre vaše vozidlo KONA, tento strešný box vám poskytne kvalitu
a potrebný priestor. Je aerodynamický, elegantný, robustný, jednoducho sa
inštaluje, pričom tiež obsahuje otváranie z obidvoch strán za účelom rýchleho
nakladania a vykladania. Uzamykateľný na predchádzanie krádežiam.
Rozmery: 144 x 86 x 37,5 cm. Objem: 330 l. Nosnosť: 75kg (Nosnosť strešného
boxu pre vozidlo Kona až 61 kg). Vždy skontrolujte maximálne zaťaženie
strechy svojho vozidla.
99730ADE10

Nosič lyží a snowboardov model 600

Priečny strešný nosič, hliníkový

Nosič na bicykle Active

Nosič lyží a snowboardov model 400

Nosič lyží a snowboardov 400 a 600
Rodinné riešenie pre akčné zimné dovolenky. „Nosič lyží a snowboardov
model 400“ určený na 4 páry lyží alebo 2 snowboardy sa montuje rýchlo
a pohodlne a dá sa dokonca aj uzamknúť, aby Vaše vybavenie zostalo v bezpečí. Ak potrebujete ešte viac úložného priestoru, môžete si vybrať „Nosič lyží
a snowboardov model 600“ na až 6 párov lyží alebo 4 snowboardy.
99701ADE00 (600)
99701ADE10 (400)
99701ADE90 (súprava s montážnym adaptérom v tvare písmena U pre
oceľové priečne strešné nosiče)
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Nosič lyží a snowboardov Xtender
Dokonalý partner na zimnú dovolenku. Tento nosič
s jednoduchou montážou pojme až 6 párov lyží alebo 4
snowboardy. Otvára sa posunutím do strán, čo zaisťuje
ľahké nakladanie a vykladanie, pričom uchováva Vaše
odevy čisté a chráni ich pred kontaktom s vozidlom.
Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom uzamykania.
55700SBA10

Nosič lyží a snowboardov Xtender

Strešný box 330

Priečny strešný nosič, oceľový

Nosič na bicykle Pro

Priečny strešný nosič, hliníkový
Získajte viac miesta pre svoje dobrodružstvá. Tieto bezpečné
a ľahké priečne strešné nosiče sú univerzálne vytvorené pre
strešné koľajnice KONA a ľahko sa inštalujú. Aby ste mohli
vyraziť na budúce výlety so všetkým, čo potrebujete. Vhodné len
pre vozidlá so strešnými koľajnicami OE. Maximálne zaťaženie
strechy vozidla je 80 kg, a to vrátane všetkých strešných nosičov
a prepravovaných predmetov.
J9211ADE00AL

Priečny strešný nosič, oceľový
Ľahko sa montuje, jednoducho mu môžete dôverovať. Tieto oceľové priečne
strešné nosiče sú vyrobené na mieru pre vaše vozidlo KONA, pričom vytvárajú
bezpečný a uzamykateľný základ pre systémy strešných nosičov a pre všetky
vaše potreby prepravy na streche. Vhodné len pre vozidlá so strešnými
koľajnicami OE. Maximálne zaťaženie strechy vozidla je 80 kg, a to vrátane
všetkých strešných nosičov a prepravovaných predmetov.
J9211ADE00ST

Nosič na bicykle Active
Všetky potešenia z cyklistiky s minimálnym úsilím pri nakladaní.
Vďaka držiaku rámu s rýchlym uzamykaním, inteligentným
držiakom kolies a nastaviteľnými rýchloupínacími popruhmi je
to hračka. Unesie až 17 kg
a je vybavený aj bezpečnostným zámkom.
99700ADE10

Nosič na bicykle Pro
S týmto prémiovým nosičom sa zbavíte zbytočnej námahy
pri nakladaní a vykladaní bicykla pri ďalšom cyklistickom
výlete. Jednoducho umiestnite bicykel na držiak rámu a pomocou komfortných otočných ovládačov v úrovni strechy
ho môžete jednou rukou upraviť a zaistiť. Nosnosť je do 20
kg. Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom uzamykania.
99700ADE00
99700ADE90 (montážny adaptér pre oceľové priečne
strešné nosiče)
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PREPRAVA

PREPRAVA

Ťažné zariadenie, odnímateľné

Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia
Pri každodenných výletoch na bicykli alebo počas cyklistických dovoleniek Vás tento nosič zbaví všetkých problémov s nakladaním a vykladaním. Odnesie dva bicykle s maximálnym užitočným nákladom 60 kg.
S kompaktným nosičom s ochranou proti odcudzeniu môžete s naloženým bicyklom dokonca otvoriť dvere batožinového priestoru! Nosič na bicykle je vybavený 13-kolíkovou zásuvkou. Pri montáži budete
potrebovať elektromontážnu súpravu 13-kolíkového ťažného zariadenia, prípadne 7-kolíkovú súpravu s adaptérom na zmenu zo 7-kolíkovej na 13-kolíkovú zásuvku.
E823055001 (LHD)
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Chránič na prevoz psov

Elektroinštalačná súprava ťažného
zariadenia

Sieť na batožinu

Ťažné zariadenie, odnímateľné
Odnímateľné a predovšetkým spoľahlivé:
Môžete sa spoľahnúť, že toto oceľové ťažné
zariadenie odolné voči korózii prepraví
Váš náklad bezpečne a efektívne. Vďaka
3-guľôčkovému uzamykaciemu systému sa
dá jednoducho odpojiť. Maximálny užitočný
náklad pre použitie bicyklového nosiča
je 75 kg vrátane hmotnosti bicyklového
nosiča. Certifikované v súlade s UNECE 55R.
J9281ADE00

Sieť na batožinu
Počas jazdy udržuje veci upratané,
v bezpečí a dajú sa ľahko nájsť. Táto sieť
určená na podlahu v batožinovom priestore
je odolná a flexibilná a zabraňuje pohybu
krehkých predmetov po batožinovom
priestore. (Referenčný obrázok)
85790F2000TRY

Elektroinštalačná súprava ťažného zariadenia
Inštalácia využíva originálne konektory vozidla a multifunkčný modul prívesu, ktorý rozširuje všetky potrebné
signály. Je kompatibilný s prívesmi s bežnými žiarovkami a LED svetlami a obsahuje zvukové upozornenia otáčania
prívesu alebo zlyhania brzdových svetiel. Zadné hmlové svetlo vozidla sa automaticky vypne, keď sa pripojí príves.
Súprava je k dispozícii buď so 7-kolíkovou zásuvkou s odtokovými otvormi, ktoré zabraňujú hromadeniu vody,
alebo s 13-kolíkovým vodotesným krytom zásuvky. Systém s 13-kolíkovou zásuvkou je pripravený na ovládanie
všetkých funkcií moderných karavanov. Aby ste mohli využiť všetky funkcie, doobjednajte si rozširujúcu súpravu.

Chránič na prevoz psov
Viac komfortu pre cestujúcich a psa.
Perfektne zapadne medzi operadlá zadných
sedadiel a strechu vášho vozidla KONA.
Táto jednoducho inštalovateľná mriežka
je navrhnutá tak, aby udržovala domáce
zvieratá a náklad v batožinovom priestore
bez obmedzenia výhľadu vodiča.
J9150ADE00

Pre vozidlá s pripraveným konektorom:
J9621ADE10CP (13-kolíkové)
J9620ADE10CP (7-kolíkové)
55621ADE01 (rozširovacia súprava +15/+30
pre 13-kolíkovú zásuvku)
V závislosti od skutočného využívania ťažného zariadenia sú k dispozícii adaptéry na dočasnú zmenu zo 7-kolíkovej
zásuvky na 13-kolíkovú a naopak:
Adaptér z 13-kolíkovej (vozidlo) na 7-kolíkovú (príves/karaván): E919999137
Adaptér zo 7-kolíkovej (vozidlo) na 13-kolíkovú (príves/karaván): 55622ADB00
Ohľadom ďalších informácií sa poraďte s predajcom.

Ťažné zariadenie, pevné
Hľadáte pohodlné a spoľahlivé riešenie na
prepravu ťažkých nákladov na pravidelnej
báze? Toto ťažné zariadenie odolné voči
korózii má plný počet bodov vo všetkých
kategóriách. Maximálny užitočný náklad
pre použitie bicyklového nosiča je 75 kg
vrátane hmotnosti bicyklového nosiča.
Certifikované v súlade s UNECE 55R.
J9280ADE00 (nezobrazené)

Pre vozidlá bez pripraveného konektora:
J9621ADE00CP (13-kolíková)
J9620ADE00CP (7-kolíková)
55621ADE01 (rozširovacia súprava +15/+30
pre 13-kolíkovú zásuvku)

Dôležité informácie ohľadne ťažného zariadenia
Maximálne povolené zaťaženie ťažného zariadenia závisí od špecifikácií vášho vozidla. Ohľadom ďalších informácií
sa poraďte s predajcom. Originálne ťažné zariadenia pre úplne nové vozidlo KONA sú odolné voči korózii, majú
certifikáciu prostredníctvom testu rozstrekovania soli ISO 9227NSS a sú v súlade s požiadavkami normy pre
zaťaženie vozidla OE (CARLOS), pripojenia prívesu (TC) a bicyklových nosičov (BC).
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OCHRANA

OCHRANA

Ochránite to.
Udržujte interiér kabíny nový a čistý bez ohľadu na to, koľko zábavy
ste si s vozidlom KONA užili na cestách alebo v teréne.
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Gumené rohože do každého počasia, s šedým akcentom

Textilné podlahové rohože, štandardné

Textilné podlahové rohože, velúrové

Gumené rohože do každého počasia, s šedým akcentom
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.
Tvarujú sa na mieru, na mieste ich pevne držia upevňovacie body.
J9131ADE00 (LHD, sivé logo, súprava 4 ks)

Textilné podlahové rohože, štandardné
Táto ochranná vrstva z odolného filcu chráni podlahu v kabíne
vozidla pred každodennými nečistotami. Rohože sú vyrobené
presne na mieru, pričom na rohoži na mieste vodiča je logo modelu
KONA a na mieste ich držia upevňovacie body s protišmykovou
zadnou stranou.
J9141ADE00 (LHD, súprava 4 ks)

Textilné podlahové rohože, velúrové
Velúr vysokej kvality prináša vášmu vozidlu dobrý vzhľad a pritom
je táto podlahová krytina odolná voči opotrebovaniu. Rohože
s dvojitým prešívaním sú vyrobené presne na mieru, pričom na
rohožiach v prvom rade je logo modelu KONA a na mieste ich držia
upevňovacie body s protišmykovou zadnou stranou.
J9143ADE00 (LHD, súprava 4 ks)
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OCHRANA

OCHRANA

Ochranná fólia zadného nárazníka, čierna

Rohož do batožinového priestoru

Ochranná fólia zadného nárazníka, priehľadná

Obojstranná rohož do batožinového priestoru

Ochranná fólia pod kľučky dverí

Vaňa do batožinového priestoru
Od záhradného náradia po domácich miláčikov – niektoré druhy
nákladu môžu byť vlhké alebo znečistené. Táto odolná, protišmyková a vodotesná vaňa so zvýšenými okrajmi bude vždy udržiavať batožinový priestor vozidla v čistote. Textúrovaný protišmykový povrch
zabraňuje pohybu nákladu. Vyrobená na mieru pre model KONA.
J9122ADE00 (pre vozidlá s basovým reproduktorom
v batožinovom priestore)
J9122ADE20 (pre vozidlá bez basového reproduktora
v batožinovom priestore)
Rohož do batožinového priestoru
Vyrobené na mieru, určené k ochrane. Bez ohľadu na to, aký náklad
veziete, s touto rohožou bude batožinový priestor vyzerať ako
nový po dlhý čas. Vyrába sa z mimoriadne kvalitného velúru a je
ozdobená logom modelu KONA.
J9120ADE00 (jednostranná, úplné pokrytie)
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Obojstranná rohož do batožinového priestoru
Vychutnajte si odolnú ochranu s dvomi preklopiteľnými povrchmi
– vysokokvalitný velúr na jednej strane a pružná povrchová úprava
odolná voči špine na druhej strane – na zaistenie vhodnosti pre celú
škálu rôznych prepráv, ktoré život so sebou prináša.
J9120ADE10 (čiastočné pokrytie, logo Hyundai)
J9120ADE20 (úplné pokrytie)
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.
J9272ADE00BL
Ochranná fólia zadného nárazníka, priehľadná
Efektívna a jednoduchá ochrana. Táto diskrétna priehľadná fólia
ochráni zadný nárazník pred poškodením pri nakladaní a vykladaní.
J9272ADE00TR

Zásterka, predná

Ochranné fólie pod kľučky dverí
Od náchylného na poškriabanie k odolnému voči poškriabaniu.
Tieto odolné, priehľadné fólie chránia lak v priehlbinách kľučiek
dverí pred všetkými škrabancami, ktoré spôsobiť nechty alebo inými
škrabancami.
99272ADE00 (súprava 4 ks)
Súprava zásteriek, predná a zadná
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 modelu KONA pred nadmerným
znečistením, topiacim sa snehom alebo striekajúcim blatom.
J9F46AK000 (predná, súprava 2 ks)
J9F46AK100 (zadná, súprava 2 ks)
J9F46AK200 (predná a zadná, súprava 4 ks)
Vaňa do batožinového priestoru
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POHODLIE

POHODLIE

Vychutnáte si to.
Zabezpečte každému pohodlnú jazdu pomocou niekoľkých špeciálnych doplnkov, ktoré zodpovedajú vašej
osobnosti a úplne novému modelu KONA.

Ochrana čelného skla pred námrazou/slnečným žiarením

Vešiak na oblek

Držiak pre iPad® slúžiaci pre zábavu na zadných sedadlách
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Prepravný háčik

Ochrana čelného skla 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.
Špeciálne vyrobená ochrana pre model KONA, ktorá
je po namontovaní odolná voči odcudzeniu.
J9723ADE00
Držiak pre iPad® slúžiaci pre zábavu na zadných
sedadlách
Filmy, aplikácie, hudba a ešte omnoho 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.
Vhodný pre iPad® 1, 2, 3 a 4 a iPad®Air 1 a 2. Funkcia nabíjania a iPad® nie sú súčasťou dodávky.
99582ADE01
Vešiak na oblek
Docestujete s nepokrčenými odevmi. 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
Prepravný háčik
Tento diskrétny, ale účinný háčik Vám umožní
zaistiť tašky s jedlom a nápojmi na svojom mieste,
čím znižuje riziko nešťastných náhod počas jazdy.
Montuje sa na spodnú časť stredovej konzoly na
strane pasažiera (referenčný obrázok).
99743ADE00
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Pečiatka dílera
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Všetky informácie uvedené v tejto brožúrke sú dočasné a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia a slúžia len za účelom predbežného oznámenia. Možné odchýlky vo vyobrazení farieb vozidla
sú spôsobené obmedzeniami technológie tlače. Vyobrazené produkty sa zhodujú s ponukou a s radom
vybavenia pre európske trhy. Vozidlá vyobrazené v tejto brožúrke môžu byť vybavené dodatočným
príplatkovým vybavením a v brožúrke nie sú uvedené všetky modelové verzie. Spoločnosť Hyundai Motor
Europe si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v technických špecifikáciách a v obsahu vybavenia bez
predchádzajúceho upozornenia. Presné podrobnosti získate od predajcu vozidiel Hyundai.

