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Zapůsobte. 
Při příjezdu  
i při odjezdu. 

Elegantní a robustní exteriér nového modelu Hyundai i10 byl navržen tak, aby vozidlu dodával sportovní vzhled a zároveň 
poskytoval maximální vnitřní prostor. Tato rovnováha precizního výkonu a inspirativního vzhledu se odráží i v originálním 
příslušenství Hyundai pro nový model i10. Toto originální příslušenství, vyvinuté ruku v ruce s originálními technickými 
specifikacemi značky Hyundai, bylo navrženo, vyrobeno a vyzkoušeno podle stejně přísných norem, jako váš nový model 
Hyundai i10. Takže bez ohledu na to, jaký doplněk pro svůj nový model i10 hledáte, si můžete být jistí, že všechno, co zde 
najdete, má vysokou kvalitu a je navrženo tak, aby se k vozidlu perfektně hodilo.
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Velký výběr 
výrazných 
disků

Tyto stylové disky z lehké slitiny jsou současně krásné 
a funkční a zanechávají nezapomenutelný první dojem. 
Zlepšete si jízdní vlastnosti pomocí větší sady výrazných kol 
vytvořených na základě velmi přesných technických 
a designérských norem společnosti Hyundai.

1a. 1b. 1c.

3a. 3b. 3c.

1. 15" disk z lehké slitiny Naju 
15" osmi paprskový disk z lehké slitiny, 6,0 Jx15, 
vhodný pro pneumatiky 185/55 R15. Dodává se 
společně s krytkou. 
1a. K7400ADE05 (stříbrný)
1b. K7400ADE05GR (grafitový)
1c. K7400ADE05BL (černý)

2. 15" disk z lehké slitiny 
15" disk z lehké slitiny, 6,0 Jx15, vhodný pro 
pneumatiky 185/55 R15. Krytka a matice nejsou 
součástí dodávky/balení.
HA52910K7100

3. 16"disk z lehké slitiny Paju 
16" disk z lehké slitiny s pěti dvojitými paprsky, 
6,5 Jx16, vhodný pro pneumatiky 195/45 R16. 
Dodává se společně s krytkou.
3a. K7400ADE06 (stříbrný)
3b. K7400ADE06GR (grafitový)
3c. K7400ADE06BC (dvojbarevný)

Disky z lehké slitiny 16"

Disky z lehké slitiny 15"

4

Disky



4.

2.

5.

4. 16" disk z lehké slitiny, typ A 
16" disk z lehké slitiny, 6,5 Jx16, vhodný pro 
pneumatiky 195/45 R16. Krytka a matice nejsou 
součástí dodávky/balení.
HA52910K7200

Poznámka I – Pro vozidla, která jsou z výroby vybavena ocelovými disky – matice (5295014140) k diskům z lehké slitiny si, prosím, objednejte samostatně.
Poznámka II – Pro vozidla, která jsou z výroby vybavena disky z lehké slitiny – matice (529503Y000) k ocelovým diskům si objednejte samostatně.

5. 14" ocelový disk a poklice 
14" ocelový disk, 5,5 Jx14, vhodný pro pneumatiky 175/65 R14. 
Vysoce kvalitní plastový kryt disku určený pro originální 
ocelové disky. Ideální pro použití se zimními pneumatikami. 
Jednodílný. 
HA52910K7000 (ocelový disk) 
HA52970K7000 (poklice)

Ocelový disk 14"Disky z lehké slitiny 16"

Disky z lehké slitiny 15"
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1. Kryty vnějších zpětných zrcátek 
S těmito kryty zpětných zrcátek přidáte exteriéru svého modelu i10 výrazný designový detail a barevný 
akcent. K dispozici v přesně takových barvách, jakou mají exteriérové stylové soupravy.

2. Kryty předních světlometů 
Přizpůsobte si dynamické nové denní LED světlomety pomocí krytů předních světlometů, které 
poskytnou vašemu modelu i10 mimořádný sportovní nádech.

Malé doplňky.
Velký rozdíl.
Vystupte z davu s tímto stylovým sortimentem doplňků pro model i10, za kterými 
se budou lidé otáčet. Od barevných souprav, sportovních emblémů na karosérii 
a výrazných disků z lehké slitiny, až po poutavé LED osvětlení – přizpůsobte si 
vzhled a roztočte to.

2.

1.
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3. Exteriérová stylová souprava 
Odvažte se být jiní. S těmito stylovými soupravami je kreativita ve vašich rukou. Vyberte si 
příslušenství a zvolte si takové barvy, aby byl váš model i10 skutečně váš. Přizpůsobte si vzhled 
bočními prahy, ozdobnou lištou na dveře zavazadlového prostoru a ozdobnou zadní lištou v červené 
barvě Tomato, tyrkysové barvě Aqua nebo černé Phantom. Zkombinujte a slaďte jednotlivé díly nebo si 
kupte celou soupravu. Cokoliv, co nejlépe vyhovuje vašemu stylu.

1. Kryty vnějších zpětných 
zrcátek 
(s výřezem na směrovky) 
K7431ADE00TRD

2. Kryty předních 
světlometů 
K7381ADE00TRD

3. Exteriérová stylová 
souprava 
K7300ADE00TRD

3a. Boční prahy 
K7420ADE00TRD

3b. Ozdobná lišta na dveře 
zavazadlového prostoru 
K7491ADE00TRD

3c. Ozdobná lišta na zadní 
nárazník 
K7274ADE00TRD

Červená 
Tomato

3b.

3c.

3a.

3.
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2.

1.

1. Kryty vnějších zpětných 
zrcátek 
(s výřezem na směrovky) 
K7431ADE00TRS

2. Kryty předních 
světlometů 
K7381ADE00TRS

3. Exteriérová stylová 
souprava 
K7300ADE00TRS

3a. Boční prahy 
K7420ADE00TRS

3b. Ozdobná lišta na dveře 
zavazadlového prostoru 
K7491ADE00TRS

3c. Ozdobná lišta na zadní 
nárazník 
K7274ADE00TRS

Tyrkysová 
Aqua
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3a.

3.

3c.

3b.

1. Kryty vnějších zpětných 
zrcátek 
(s výřezem na směrovky) 
K7431ADE00BL

2. Kryty předních 
světlometů 
K7381ADE00BL

3. Exteriérová stylová 
souprava 
K7300ADE00BL

3a. Boční prahy 
K7420ADE00BL

3b. Ozdobná lišta na dveře 
zavazadlového prostoru 
K7491ADE00BL

3c. Ozdobná lišta na zadní 
nárazník 
K7274ADE00BL

Černá 
Phantom
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Kryty otvorů pro přívod vzduchu
Přizpůsobte si kruhové otvory pro přívod 
vzduchu v modelu i10 poutavými kryty, které 
jsou k dispozici ve třech barvách. 

Kryt zpětného zrcátka 
Vychutnejte si jedinečný styl, se kterým bude 
vaše vozidlo vyčnívat z davu vždy, když se 
podíváte do zrcátka.

Interiérová stylová souprava 
Ještě osobitějšího stylu dosáhnete přidáním 
barvy, která upraví interiér vašeho vozidla tak, 
aby odpovídal exteriéru. Interiérová stylová 
souprava se skládá z krytů otvorů pro přívod 
vzduchu a z krytu zpětného zrcátka, přičemž si 
můžete vybrat ze tří stejných barev.

1.

1a.

1. Interiérová stylová 
souprava 
K7010ADE00TRS

1a. Kryty otvorů pro přívod 
vzduchu 
K7011ADE00TRS

1b. Kryt zpětného zrcátka 
K7013ADE00TRS

Tyrkysová 
Aqua

2. Interiérová stylová 
souprava 
K7010ADE00BL

2a. Kryty otvorů pro přívod 
vzduchu 
K7011ADE00BL

2b. Kryt zpětného zrcátka 
K7013ADE00BL

Černá 
Phantom 

3. Interiérová stylová 
souprava 
K7010ADE00TRD

3a. Kryty otvorů pro přívod 
vzduchu 
K7011ADE00TRD

3b. Kryt zpětného zrcátka 
K7013ADE00TRD

Červená 
Tomato

3a. 3b.

2a. 2b.
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V životě nejsou věci vždy jen černé nebo bílé, ale mohou 
takové být. S emblémy na karosérii dostupnými v černé 
a bílé barvě – a pokud se vám líbí více barevných odstínů, je 
k dispozici i mořská modrá – vám model i10 nabízí čtyři 
poutavé možnosti, jak si přizpůsobit vzhled. Můžete si vybrat 
ze sportovních pruhů, dynamických pruhů nebo závodních 
pruhů, které jsou precizně navrženy za účelem vylepšení 
dynamických exteriérových linií modelu i10. A nemějte 
obavy, pokud se nemůžete rozhodnout, které se vám líbí 
více; můžete zkombinovat sportovní a dynamické emblémy, 
čímž docílíte ještě odvážnějšího vzhledu.

Emblémy, závodní pruhy 
K7200ADE10BU (mořská modrá)
K7200ADE10WH (lesklá bílá)
K7200ADE10BL (matná černá)

K dispozici v barvách

Mořská modráLesklá bílá Matná černá
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Emblémy, sportovní pruhy
Zdůrazněte proudění pomocí těchto sportovních 
pruhů, za kterými se budou lidé otáčet, a které 
zvýrazňují tvarování dolní části boční linie.
K7200ADE20BU (mořská modrá)
K7200ADE20WH (lesklá bílá)
K7200ADE20BL (matná černá)

Emblémy, dynamické pruhy
Zdůrazněte dojem dynamického pohybu pomocí 
dynamických pruhů pro zvýraznění linií, které 
proudí od světlometů směrem k zadním 
světlům. 
K7200ADE00BU (mořská modrá)
K7200ADE00WH (lesklá bílá)
K7200ADE00BL (matná černá)

13

Styl



1. Prahové lišty  
První dojem se počítá. Cestující přivítají v kabině tyto prahové lišty 
z nerezové oceli s dvojitou povrchovou úpravou a logem i10. 
K7450ADE00ST (souprava 4 ks)

2. LED osvětlení prostoru pro nohy 
Zvýrazněte prémiovou atmosféru v kabině pomocí skrytého osvětlení 
prostoru pro nohy. Uvítá vás tlumené rafinované osvětlení interiéru při 
každém otevření a zavření dveří. K dispozici v modré a klasické bílé barvě.
2a. 99650ADE20 (modrá/první řada)
2b. 99650ADE30 (modrá/druhá řada)
2c. 99650ADE20W (bílá/první řada)
2d. 99650ADE30W (bílá/druhá řada)

3. LED osvětlení zavazadlového prostoru a dveří zavazadlového prostoru 
Už nikdy více se nebudete cítit bezmocní při hledání nějaké věci ve tmě.  
Ani do ničeho po tuto dobu nestoupnete. LED osvětlení zavazadlového 
prostoru a dveří zavazadlového prostoru se rozsvítí ihned po otevření dveří 
zavazadlového prostoru. Vychutnejte si dokonalou viditelnost 
v zavazadlovém prostoru i mimo něj!
99652ADE00

2b. 2d.

2c.2a.

1.
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3.
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Velká časová rezerva

Jsou to právě malé věci, které dělají v životě velký rozdíl. Jako je tomu u přesně tvarované 
plachty na ochranu před námrazou/slunečním zářením, která v létě zadržuje teplo venku 
a v zimě předchází nepříjemnému škrabání čelního skla. A od důmyslného věšáku na obleky 
až po držák na iPad® pro radost cestujících na zadních sedadlech.  
Pro model i10 jsme vytvořili široký sortiment komfortních doplňků, díky nimž se dostanete 
kamkoliv o hodně uvolněnější – všichni.

2.

1.

1. Plachta na ochranu před námrazou/slunečním zářením 
Komfort a viditelnost během celého roku. Tato ochrana čelního skla zabraňuje akumulaci tepla během 
slunečných dnů a zároveň zabraňuje vzniku námrazy na čelním skle, když teplota klesne pod bod 
mrazu.  
K7723ADE00

2. Organizér do zavazadlového prostoru, skládací 
Ideální pro rychlé uspořádání a zabezpečení jakéhokoliv druhu spotřebního zboží. Lze ho složit, takže 
budete mít více prostoru pro vaše další dobrodružství. S praktickými popruhy a držadly pro pohodlný 
transport mimo vaše auto. Opatřeno logem Hyundai.  
99123ADE00

16

Pohodlí



3./4. 5.

3. Polohovatelný držák pro zařízení iPad® pro zábavu na zadních sedadlech 
Filmy, aplikace, hudba, a ještě mnohem víc. Díky tomuto držáku pohodlně upevněnému na zadní straně předního sedadla si pasažéři na zadních sedadlech 
mohou vychutnat spoustu zábavy se zařízením iPad®. Můžete ho naklánět a otáčet, abyste dosáhli dokonalého pozorovacího úhlu.  
99582ADE01

4. Věšák na oblek 
Po příjezdu nebudete mít pomačkané oděvy. Upevňuje se jednoduše na přední sedadlo a potom si ho pověsíte v kanceláři nebo hotelovém pokoji.  
Pokud bude na zadním sedadle sedět cestující, musí se věšák demontovat. 
99770ADE10

5. Loketní opěrka s úložnou schránkou 
Pohodlná opora a praktický úložný prostor v jednom. Nastavitelná sklápěcí loketní opěrka se montuje 
na sedadlo řidiče a má praktický prostor pro uložení drobností.  
K7161ADE00
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1.

2. 4.

3.

Klademe velký důraz na ochranu
Ať už přijde letní slunce nebo zimní sníh, nový model i10 je vašim inteligentním společníkem v ulicích města i na okresních 
cestách. Ať vás váš rušný život zavede kamkoliv, originální příslušenství Hyundai nabízí širokou škálu stylových a praktických 
řešení, které chrání váš model i10 a budou stále vypadat stejně dobře jako v den, kdy jste je koupili.

1. Univerzální (gumové) koberce v šedém odstínu 
Ať už je počasí nebo vaše dobrodružství jakkoliv extrémní, tyto odolné a snadno čistitelné koberce 
tvoří ochrannou vrstvu před mokrými, zablácenými nebo od písku znečištěnými botami. 
K7131ADE00 (souprava 4 kusů/šedé logo a designový prvek)

2. Textilní koberce, velurové 
Vysoce kvalitní velur dodá vašemu vozidlu dobrý vzhled, a přitom je tento koberec odolný vůči 
opotřebení. Koberce jsou vyrobeny přesně na míru, přičemž na kobercích pro první řadu je logo 
modelu i10 a na jejich místě je drží upevňovací body s protiskluzovou rubovou stranou. 
K7143ADE00GR (souprava 4 kusů)

3. Vana do zavazadlového prostoru 
Od zahradního nářadí až po domácí mazlíčky – některé druhy nákladu mohou být vlhké nebo špinavé. 
Tato odolná, protiskluzová a vodotěsná vanička se zvýšenými okraji bude vždy udržovat zavazadlový 
prostor vozu v čistotě. 
K7122ADE00 (pro vozidla, která nejsou vybavena dvojitou podlahou v zavazadlovém prostoru)
K7122ADE10 (pro vozidla, která jsou vybavena dvojitou podlahou v zavazadlovém prostoru)

4. Textilní koberce, standardní 
Tato ochranná vrstva z odolného filcu chrání podlahu v kabině vozidla před každodenními nečistotami. 
Vyrobeny na míru, s logem modelu i10 na koberci u řidiče a protiskluzovou rubovou stranou. 
K7141ADE00 (souprava 4 kusů)
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5.

5. Koberec do zavazadlového prostoru, oboustranný 
Tento koberec do zavazadlového prostoru s dvojí funkcí má měkkou stranu z vysoce kvalitního veluru, 
která zabezpečuje tlumení pro citlivý náklad a protiskluzovou stranu odolnou proti nečistotám.
K7120ADE00 (pro vozidla, která nejsou vybavena dvojitou podlahou v zavazadlovém prostoru)
K7120ADE10 (pro vozidla, která jsou vybavena dvojitou podlahou v zavazadlovém prostoru)
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2.

3b.

3a.

4.

5.

1. Ochranná fólie zadního nárazníku, černá 
Zakryto a bez starostí. Díky této černé fólii 
můžete klidně spávat s vědomím, že horní 
plocha zadního nárazníku je chráněná před 
škrábanci a odřením. Není kompatibilní 
s ozdobnou lištou na zadní nárazník. 
K7272ADE00BL 

2. Ochranná fólie zadního nárazníku, průhledná 
Efektivní a jednoduchá ochrana tam, kde je 
nejvíc potřebná. Tato nenápadná průhledná fólie 
ochrání zadní nárazník před poškozením při 
nakládání a vykládání. Není kompatibilní 
s ozdobnou lištou na zadní nárazník. 
K7272ADE00TR 

3. Lapače nečistot 
Při jízdě za špatného počasí nebo v náročném terénu tvoří tyto elegantně tvarované a na míru 
vyrobené lapače nečistot účinný štít, který chrání podvozek, podběhy a dveře vašeho automobilu i10.
3a. K7460ADE10 (přední)
3b. K7460ADE20 (zadní)

4. Boční lišty dveří 
Vylepší styl a ochrání vzhled. Tyto lišty dodávají exteriéru vašeho automobilu i10 dynamiku a chrání 
boční stranu karosérie před možným poškozením. Nejsou kompatibilní s emblémy ani dynamickými 
pruhy.  
K7271ADE00

5. Ochranné fólie do prohloubení pod klikami dveří 
Prohloubení pod klikami dveří jsou s plynoucím časem mimořádně 
náchylné na opotřebení. Tyto fólie řeší zmiňovaný problém a starají se o to, 
aby lak vypadal neustále jako nový, bez škrábanců od nehtů nebo klíčů.
99272ADE00 (průhledné)
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Vrstva Glasscoat 
Více ochrany a více lesku: inovativní složení vrstvy Glasscoat 
chrání exteriér vašeho vozu před znečištěním, rozpouštědly, 
posypovou solí, mytím vozidla a ptačími sekrety – není nutné 
voskování. Lze ji dokonce použít na ochranu koberců 
a čalouněných částí před každodenní špínou a skvrnami.  
LP982APE1BROH (souprava v bronzové barvě) 
LP982APE1SILH (souprava ve stříbrné barvě) 
LP982APE1GOLH (souprava ve zlaté barvě)

Škrabka na led s rukavicí 
Pohodlí bez pocitu chladu. Při odstraňování sněhu a ledu 
z čelního skla zůstane vaše ruka v teple a suchu.
LP950APE01H

Souprava zimní péče o vozidlo 
Tato souprava obsahuje nádobu s koncentrovanou zimní 
kapalinou do ostřikovačů, aby bylo zajištěno, že vaše stěrače 
budou na čelním skle fungovat plynule. Navíc ještě sprej pro 
odmrazování čelního skla, který pomáhá odstraňovat námrazu 
z oken a zabraňuje opětovnému zamrzání. Škrabka na led 
urychluje odstraňování ledu, zatímco houba umožňuje utřít 
zkondenzovanou vodu z oken. 
LP973APE109H 
Části soupravy si můžete objednat také samostatně. 
Potřebujete-li více informací, kontaktujte prodejce.

Souprava letní péče o vozidlo 
Tato souprava obsahuje lahvičku koncentrovaného prostředku 
na mytí čelního skla v letním období, abyste měli zajištěný 
dokonalý výhled na vozovku bez jakýchkoliv nečistot. Sprej na 
odstraňování hmyzu odstraní zaschlé zbytky hmyzu z čelního 
skla a světlometů. Prostředek na čištění ráfků kol se 
speciálním složením pro disky z lehké slitiny zjednodušuje 
odstraňování brzdového prachu a maziv. Dodávaná houba 
pomáhá utírat odolné nečistoty ze skleněných ploch. 
LP974APE102H 
Části soupravy si můžete objednat také samostatně. 
Potřebujete-li více informací, kontaktujte prodejce.

Postará se o vás ve velkém stylu
Model i10 je navržen a zkonstruován tak, aby se o vás dokázal postarat i v těch nejextrémnějších podmínkách.  

Jsou však i situace, kdy se vám mohou velmi hodit tyto doplňky.
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Všechny informace v tomto katalogu jsou předběžné a mohou být změněny. Barvy karosérie se mohou 
lišit od skutečnosti z  důvodu omezení daných tiskovým procesem. Vyobrazený produkt odpovídá 
specifikaci a vybavení pro evropský trh. Některé vyobrazené nebo popsané prvky výbavy se dodávají na 
přání za příplatek, a ne všechny modelové verze jsou v tomto katalogu uvedeny. Hyundai Motor Europe 
si vyhrazuje právo změnit specifikace a  výbavu bez předchozího upozornění. Podrobnější informace 
získáte u svého prodejce Hyundai.

Hyundai 5letá záruka bez omezení počtu najetých km se vztahuje jen na vozidla Hyundai původně 
prodaná autorizovaným prodejcem Hyundai koncovému zákazníkovi podle podmínek stanovených 
v garanční knížce.

Razítko prodejce


