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Sukurkite 
tobulą 
įspūdį. 

 

 
Išskirtinis jūsų visiškai naujojo BAYON krosoverio dizainas jau pasako daug teigiamų dalykų apie 

jus. Ir jūs galite sustiprinti šį efektą pridėję originalių „Hyundai“ priedų. Visi jie buvo specialiai 

sukurti ir pagaminti pagal tuos pačius griežtus jūsų BAYON standartus. Taigi jie ne tik atrodo 

tinkamai, bet ir garantuotai puikiai tiks. 
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Jūsų išskirtinis galutinis akcentas. 

Suasmeninkite išskirtinę „Jausmingo sportiškumo“ dizaino temą su suderintais spalviniais akcentais. Tada tęskite temą su atitinkamais 

akcentais vienodai stilingoje kabinoje. Ir praktiški apšvietimo priedai. Papildykite savo įvaizdį gatvėje išraiškingais lengvojo lydinio 

ratlankiais ir sportiškais kėbulo lipdukais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 7  

3 

4 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Šoninių veidrodėlių gaubtai – 142,44 € 

Su šiais šoninių veidrodėlių gaubtais pridėkite įspūdingų dizaino 
detalių ir spalvų akcento savo BAYON eksterjerui. Tik transporto 
priemonėms su indikatoriais ant išorinių veidrodėlių. 
Q0431ADE00TRS 

 
2. Šoniniai kraštai – 314,73 € 

Derinkite eleganciją su sportiškumu. Šie vandens turkio 
spalvos šoniniai sijonai suteikia jūsų BAYON išskirtinį 
individualų vaizdą. Q0420ADE50TRS 

3. Galinių durų apdailos linija – 77,05 € 
Nuostabi elegancija visose detalėse. Ši vandens turkio spalvos 
juostelė jūsų bagažinės dangčiui suteikia stilingą apdailą. 
Q0491ADE50TRS 

 
4. Galinio buferio apdailos linija – 82,90 € 

Ši apdailos linijos apdaila suteikia subtilių ir rafinuotų horizontalių 
detalių visame viršutiniame jūsų BAYON galinio buferio 
paviršiuje. 
Q0274ADE50TRS 

5. Vairo įdėklas – 76,05 € | 6. Durų rankenų apdaila – 87,81 € 

Patobulinkite savo BAYON interjerą šiais vairo ir durų rankenos 
spalvų akcentais. Galimi lygiai tų pačių spalvų kaip ir išorės stiliaus 
priedai. 
5. Q0014ADE00TRS | 6. Q0012ADE00TRS 

 
7. Išorės stiliaus komplektas – 432,20 € 

Išsiskirkite iš minios su šiuo galvą paverčiančiu BAYON stiliaus 
priedų asortimentu. Stiliaus komplektą sudaro šoniniai sijonai, 
bagažinės apdailos linija ir galinio buferio apdailos linija. 
Q0300ADE50TRS 

„Aqua  turquoise“ 

1 

2 
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1.  Vairo įdėklas, Q0014ADE00TRD 2 Durų rankenų apdaila, Q0012ADE00TRD 3. Šoninių veidrodėlių gaubtai, Q0431ADE00TRD 

4. Šoniniai kraštai, Q0420ADE50TRD 5. Galinio buferio apdailos linija, Q0274ADE50TRD 6. Galinių durų apdailos linija, Q0491ADE50TRD 

 
 
 
 

1. Vairo įdėklas -76,05 € | 2 Durų rankenų apdaila- 87,81 € 

Patobulinkite savo BAYON interjerą šiais vairo ir durų rankenos 
spalvų akcentais. Galimi lygiai tų pačių spalvų kaip ir išorės 
stiliaus priedai. 

3. Šoninių veidrodėlių gaubtai – 142,44 €  
Su šiais šoninių veidrodėlių gaubtais pridėkite įspūdingų dizaino 
detalių ir spalvų akcento savo BAYON eksterjerui. Tik transporto 
priemonėms su indikatoriais ant išorinių veidrodėlių. 

 

4. Šoniniai kraštai – 314,73 € 

Derinkite eleganciją su sportiškumu. Šie pomidorų raudonumo šoniniai sijonai 
suteikia jūsų BAYON išskirtinį individualų vaizdą. 

 
5. Galinio buferio apdailos linija – 82,90 € 

Ši apdailos linijos apdaila suteikia subtilių ir rafinuotų horizontalių detalių 
visame viršutiniame jūsų BAYON galinio buferio paviršiuje.. 

 

6. Galinių durų apdailos linija – 77,05 € 

Nuostabi elegancija visose detalėse. Ši pomidorų raudona juostelė 
jūsų bagažinės dangčiui suteikia stilingą apdailą. 

 
7. Išorės stiliaus komplektas – 432,20 € 

Išsiskirkite iš minios su šiuo galvą paverčiančiu BAYON stiliaus 
priedų asortimentu. Stiliaus komplektą sudaro šoniniai sijonai, 
bagažinės apdailos linija ir galinio buferio apdailos linija. 
Q0300ADE50TRD 

„Tomato red“ 
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1. Vairo įdėklas, Q0014ADE00BL 2. Durų rankenų apdaila, Q0012ADE00BL 3. Šoninių veidrodėlių gaubtai, Q0431ADE00BL 

4. Šoniniai kraštai, Q0420ADE50BL 5. Galinio buferio apdailos linija, Q0274ADE50BL 6. Galinių durų apdailos linija, Q0491ADE50BL 

 
 

 
1. Vairo įdėklas – 76,05 € |  2. Durų rankenų apdaila – 87,81 € 

Patobulinkite savo BAYON interjerą šiais vairo ir durų rankenos 

spalvų akcentais. Galimi lygiai tų pačių spalvų kaip ir išorės 
stiliaus priedai. 

 

3. Šoninių veidrodėlių gaubtai – 142,44 € 

Su šiais šoninių veidrodėlių gaubtais pridėkite įspūdingų dizaino 
detalių ir spalvų akcento savo BAYON eksterjerui. Tik transporto 
priemonėms su indikatoriais ant išorinių veidrodėlių. 

4. Šoniniai kraštai – 314,73 € 

Derinkite eleganciją su sportiškumu. Šie fantominiai juodi šoniniai sijonai suteikia jūsų 

BAYON išskirtinį individualų vaizdą. 

 
5. Galinio buferio apdailos linija – 82,90 € 

Ši apdailos linijos apdaila suteikia subtilių ir rafinuotų horizontalių detalių visame 
viršutiniame jūsų BAYON galinio buferio paviršiuje. Taip pat galima įsigyti juodos 
spalvos apdailos (Q0274ADE50), kuri atlieka ir stiliaus, ir apsaugos funkciją. 

6. Galinių durų apdailos linija – 77,05 € 

Nuostabi elegancija visose detalėse. Ši fantominė juoda juostelė jūsų 

bagažinės dangčiui suteikia stilingą apdailą. 

 
7. Išorės stiliaus komplektas – 432,20 € 

Išsiskirkite iš minios su šiuo galvą paverčiančiu BAYON stiliaus priedų 
asortimentu. Stiliaus komplektą sudaro šoniniai sijonai, bagažinės 
apdailos linija ir galinio buferio apdailos linija. 
Q0300ADE50BL 
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„Phantom black“ 
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1. Lipdukai, lenktyninės juostelės 2. Lipdukai, sportinės juostelės 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Lipdukai, lenktyninės juostelės – 62,32 € 

Sukurkite dar daugiau sportiškumo įspūdį 
ir greitis su akį traukiančiomis lenktynių juostelėmis  
automobilio variklio dangtis. 1a. Q0200ADE60WH (Blizgi balta) 

 

 
 
 

1b. Q0200ADE60BU (Jūros mėlyna) 

 

 
 
 

1c. Q0200ADE60BL (Matinė juoda) 

 
2. Lipdukai, sportinės juostelės – 62,32 € 

Padidinkite srautą su šiomis galvą 
pasukančiomis sportinėmis juostelėmis, 
skirtomis paryškinti raižytą viršutinę šono 
liniją. 

2a. Q0200ADE50WH (Blizgi balta) 2b. Q0200ADE50BU (Jūros mėlyna) 2c. Q0200ADE50BL (Matinė juoda) 
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1. Šoninė apdailos linija, Q0271ADE00CL 2. Slenksčiai, Q0450ADE50ST 3. Ratų/padangų laikymo maišai, 99495ADB00 

 

8. LED bagažinės ir galinių durelių lemputės – 89,23 € 

Niekada daugiau nebesijauskite bejėgiai, bandydami tamsoje rasti kokį nors konkretų 
daiktą. Arba įsigilinkite į ką nors tai darydami. LED bagažinės ir bagažinės dangčio 
žibintai atgyja vos atidarius bagažinės dureles. 
Mėgaukitės puikiu matomumu bagažinėje ir už jos ribų! 

 

9. LED kojų apšvietimas – 74,61 € ir 79,11 € 

Paryškinkite savo salono išskirtinumą paslėptu apšvietimu kojoms. Jis sukuria malonų rafinuotos aplinkos šviesos švytėjimą, k ai 
atidaromos ir uždaromos durys, o užvedus variklį jis išnyksta. Galimos stilingos mėlynos ir klasikinės baltos spalvos. Antra eilė gali būti 
montuojama tik kartu su pirmąja eile. 

 

     

  
1. Šoninė apdailos linija – 120,48 € 

Suteikite savo BAYON šoninėms plokštėms aukščiausios 
kokybės dinamiškumo su šiomis blizgančio nerūdijančio plieno 
šoninėmis apdailos linijomis. 

 

2. Slenksčiai – 82,66 € 

Tegul pirmasis įspūdis yra svarbus. Kviečiame keleivius į savo 
saloną su šiomis nerūdijančio plieno įėjimo apsaugais su 
BAYON logotipu. 4 rinkinys. 

 

3. Ratų/padangų laikymo maišai – 57,95 € 

4 ratų laikymo krepšių rinkinys, kad jūsų ratai, drabužiai ir 
saugojimo vieta būtų švarūs. Jie taip pat apsaugo automobilio 
saloną transportavimo metu. Reguliuojamas – vienas dydis 
tinka visiems (iki 255/45 R20). 

4. Lengvojo lydinio ratlankis 15" Sejong – 134,27 € ir 
143,61 € 

15" dešimties stipinų lengvojo lydinio ratlankis, 6.0Jx15, 
tinka 185/65 R15 padangoms. Komplekte dangtelis, 
galima naudoti originalias veržles 
4a. Q0400ADE05 (sidabras) 
4b. Q0400ADE05GR (grafitas) 

 
5. Lengvojo lydinio ratlankis 16", Sinan – 151,78 € 
ir 143,61 € 

16" dešimties stipinų lengvojo lydinio ratlankiai, 6.0Jx16, 
tinka 195/55 R16 padangoms. Pridedamas dangtelis, 
galima naudoti originalias veržles. 
5a. Q0400ADE06BC (dvispalvis / mašininis apdaila) 
5b. Q0400ADE06GR (grafitas) 

5. Lengvojo lydinio ratlankis 17", Seulas – 197,31 € 

17" penkių stipinų lengvojo lydinio ratlankiai, 6,5Jx17, tinka 
205/55 R17 padangoms. Komplekte dangtelis, galima naudoti 
originalias veržles. 
Q0400ADE57GR (grafitas) 

 

6. Ratų veržlių ir rakto k-tas – 37,28 € 

Šios fiksuojančios rato veržlės užtikrina patikimą apsaugą nuo 
vagystės. Mėgaukitės ramybe žinodami, kad jūsų lengvojo 
lydinio ratlankiai stovi ten, kur ir priklauso. 
99490ADE50 (neparodyta) 

9a. LED kojų apšvietimas, 1 eilė, mėlynas, 99650ADE20 9b. LED apšvietimas kojoms, 1 eilė, baltas, 99650ADE20

 

 
7.  LED bagažinės ir galinių durelių lemputės, 99652ADE00 9c. LED kojų apšvietimas, 2 eilė, mėlynas, 99650ADE31 9d. LED apšvietimas kojoms, 2 eilė, baltas, 99650ADE31W 

6. 5b. 5a. 4b. 4a. 
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Padarykite savo kiekvieną dieną malonia. 

 
Komfortas reiškia daug daugiau nei sėdynių minkštumas. Tai ramybė, kuria mėgaujatės naudodamiesi originaliais 

priedais, kurie kiekvieną kelionę padaro lengvesnę ir patogesnę. Pradedant nuo ankstyvo ryto langų be šalčio, jis apima 

poilsį, gerą savijautą ar net pramogas visiems laive esantiems. 

 

3. Bagažinės organizatorius, 99123ADE00 

 
2. Galinės sėdynės iPad® laikiklis 
99582ADE01 

4. Apsauga nuo ledo/saulės, Q0723ADE00 5. Porankis su daiktadėže, Q0161ADE00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Verslo kostiumo pakaba, 99770ADE00 

1. Verslo kostiumo pakaba – 62,75 € 

Atvykus drabužiai be raukšlių. Lengvai pritvirtinkite prie priekinės sėdynės, tada 
pakabinkite biure ar viešbučio kambaryje. Turi būti nuimta, jei galinėje sėdynėje 
yra užimta. 

 

2. Galinės sėdynės iPad® laikiklis – 146,29 € 

Filmai, programos, muzika ir kt. Jūsų galinės sėdynės keleiviai gali mėgautis visu iPad® 
naudojimu su šiuo lopšiu, patogiai pritvirtintu priekinės sėdynės atlošo. Jį galima pakreipti 
ir pasukti, kad būtų pasiektas tobulas žiūrėjimo kampas . 

 

3. Bagažinės organizatorius, sulankstomas – 44,44 € 
Puikiai tinka greitai sutvarkyti ir užsitikrinti bet kokias reikmenis, sulankstyti plokščią, kad 
būtų vietos kitam darbui. Praktiški nešiojimo dirželiai ir rankenos patogiam 
transportavimui už automobilio ribų. Su Hyundai logotipu. 

3. Apsauga nuo ledo/saulės – 60,71 € 

Komfortas ir matomumas ištisus metus. Šis ekranas apsaugo 
jūsų saloną nuo karščio saulėtomis dienomis ir apsaugo nuo 
ledo susidarymo ant priekinio stiklo esant žemai temperatūrai. 

 

4. Porankis su daiktadėže – 201,47 € 

Patogus palaikymas ir patogus saugojimas viename. Šis 
reguliuojamas atlenkiamas porankis, sumontuotas ant 
vairuotojo sėdynės, turi patogų skyrių smulkiems daiktams 
laikyti. Tik transporto priemonėms be gamykloje sumontuotos 
centrinės konsolės. 
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1. Dviračių laikiklis visiems vilkimo kabliams – 480,54 € 

Dienos kelionėse dviračiu ar dviračių atostogų metu šis vežėjas pašalina visus pakrovimo ir 
iškrovimo rūpesčius. Jame telpa du dviračiai, kurių maksimali apkrova yra 60 kg. Kompaktiškas ir 
atsparus vagystėms, netgi galite atidaryti bagažinės dangtį, kai dviračiai stovi ant galo! 
E823055001 (LHD) 

Apibrėžkite savo galimybes. 
 
Nėra dviejų vienodų dienų. Galbūt viskas dėl šeimos. Tai reiškia arba ramią dieną, arba įtemptą apsipirkimo, 
bėgimo mokykloje ar sodo darbų derinį. Arba tai apie aktyvias atostogas ar ekspedicijas, kurioms mums reikia 
visokios įrangos. Jokių problemų su mūsų originaliais priedais. 

 
 
 

2. Vilkimo kablys, fiksuotas, Q0280ADE50 3. Vilkimo kablys, nuimamas, Q0281ADE50 
 

 
5. Apsauga nuo šuns, Q0150ADE50 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vilkimo kablys, fiksuotas – 267,18 € 
Ieškote patogaus ir patikimo sprendimo reguliariai vežti sunkius krovinius? Šis korozijai 
atsparus vilkimo kablys įvertinamas visose disciplinose. Maksimali dviračių laikiklio 
naudingoji apkrova yra 75 kg, įskaitant dviračių laikiklio svorį. 
 

3. Vilkimo kablys, nuimamas – 440,94 € 

Nuimamas ir, svarbiausia, patikimas: galite pasikliauti šiuo korozijai atspariu plieniniu 
vilkimo strypu saugiai ir efektyviai gabendami savo krovinį. Su 3 kamuoliukų užrakinimo 
sistema, jį galima tiesiog nuimti. Maksimali naudingoji dviračių laikiklio apkrova yra 75 kg, 
įskaitant dviračių laikiklio svorį. 
 
4. Vilkties laidų komplektas  
Montuojant naudojamos originalios transporto priemonės 
jungtys ir daugiafunkcis priekabos modulis, kuris sustiprina 
visus reikalingus signalus. Suderinamas tiek su įprastomis 
lemputėmis, tiek su LED priekabos žibintais ir turi vaizdinį 
įspėjimą apie priekabos posūkio rodiklio gedimą. Prijungus 
priekabą, automobilio galinis rūko žibintas automatiškai 
išsijungia. 13 polių pagrįsta sistema yra paruošta valdyti 
visas šiuolaikines karavano funkcijas. Norėdami išnaudoti 
visas jo funkcijas, papildomai užsakykite +15/+30 
ilgintuvą. 
13 polių: Q0621ADE50CP (vandeniui atsparus lizdo 

korpusas) – 146,52 € 

+15/+30 pratęsimas 13 polių: 55621ADE01 – 62,40 € 

7 polių: Q0620ADE50CP (su drenažo angomis, kad 

nesikauptų vanduo) – 121,34 € 

Atsižvelgiant į faktinį vilkimo kablio naudojimą, yra 
adapterių, skirtų laikinai pakeisti 7 polių į 13 polių arba 
atvirkščiai. 
13 polių (automobilis) į 7 polių (priekabą/namelis ant ratų) adapteris: 
E919999137 7 polių (automobilis) iki 13 polių (priekabos/priekabos) 

adapteris: 55622ADB00 – 17,38 € 

 
 

5. Apsauga nuo šuns – 288,33 € 

Daugiau komforto keleiviams ir naminiams šunims. Puikiai tarp jūsų BAYON galinių 
sėdynių atlošo ir stogo prigludusios lengvai montuojamos grotelės yra skirtos laikyti 
naminį gyvūnėlį ir krovinį bagažinėje, neapribodami vairuotojo vaizdo į galą. 
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Kaip atrodyti geriausiai. Visada. 
Nėra stebuklingos formulės, kaip atrodyti jaunesniam nei tavo amžius. Tačiau galime suteikti jums 

būdų ir priemonių, kaip sustabdyti kasdienio jūsų visiškai naujo BAYON naudojimo poveikį. Visi mūsų 

priedai yra pagaminti taip, kad atlaikytų sunkų naudojimą, kuris gali pasitaikyti vasarą ar žiemą. 

 
 

1. Guminiai kilimėliai – 67,64 € 

Kad ir koks būtų ekstremalus oras, kad ir koks ekstremalus jūsų nuotykis, šie patvarūs ir 
lengvai valomi grindų kilimėliai sudaro apsauginį sluoksnį nuo šlapių, purvinų ar smėlėtų 
batų. 
Q0131ADE50GR (LHD / pilkas dizaino elementas / rinkinys iš 4)  

 

2. Tekstiliniai kilimėliai, veliūras – 51,95 € 

Pristatykite savo transporto priemonėje gražią, bet patvarią grindų dangą iš aukštos 
kokybės veliūro. 
Pagal užsakymą pagaminti kilimėliai turi BAYON logotipą priekinėje eilėje ir yra laikomi 
tvirtinimo taškais ir neslystančia atrama. 
Q0143ADE50 (LHD / rinkinys iš 4) 

 
 
 

 
1. Guminiai kilimėliai, Q0131ADE50GR 

 

3. Tekstiliniai kilimėliai, standartiniai – 32,59 € 

Apsaugokite savo salono grindis nuo kasdienio dėvėjimosi su šia 
apsaugine danga, pagaminta iš tvirto adatinio veltinio. Pagaminta 
pagal išmatavimus, su BAYON logotipu vairuotojo kilimėlyje ir 
neslystančia atrama 
Q0141ADE50 (LHD / 4 rinkinys) 

 

4. Bagažinės kilimėlis – 49,56 € 

Pagaminta pagal išmatavimus, pagaminta pagal 
apsaugą. Nesvarbu, koks jūsų krovinys, šis 
kilimėlis ilgiau išlaikys jūsų bagažinės išvaizdą 
kaip naujas. Pagaminta iš aukštos kokybės 
veliūro ir su BAYON logotipu. Q0120ADE60 
(transporto priemonėms su bagažine ir be 
aukščiausios kokybės garso sistemos) 
Q0120ADE60MH (transporto priemonėms su 
bagažine ir aukščiausios kokybės garso sistema). 

 

 
2. Tekstiliniai kilimėliai, veliūras, Q0143ADE50 

 

 
4. Bagažinės kilimėlis, Q0120ADE60 

 

5. Bagažinės kilimėlis, dvipusis – 49,55 € 

Šis dviejų funkcijų bagažinės kilimėlis turi minkštą aukštos kokybės veliūro  
amortizaciją, skirtą jautriems kroviniams, ir neslystantį, purvui atsparų paviršių,  
kad būtų galima vežti tvirtesnį. Su BAYON vėliavos logotipu. 
Q0120ADE50 (Transporto priemonėms be bagažinės). 

 
 
 
 
 
 
 

3. Tekstiliniai kilimėliai, standartas, Q0141ADE50 
 

 
5. Bagažinės kilimėlis, dvipusis , Q0120ADE50 

6.Bagažinės įdėklas – 47,52 € 

Nuo sodo įrankių iki šeimos augintinių – kai kurie kroviniai gali būti šlapi arba purvini. Šis 
patvarus, neslystantis ir vandeniui atsparus pamušalas su paaukštintais kraštais 
išlaikys jūsų bagažinę švarią. 
Q0122ADE50 (transporto priemonėms be bagažinės) 
Q0122ADE60 (transporto priemonėms su bagažine ir be aukščiausios kokybės garso 
sistemos) 
Q0122ADE60MH (transporto priemonėms su bagažine ir aukščiausios kokybės garso 
sistema) 
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2. Durų slenksčių apsauginės plėvelės, skaidrios, 99451ADE00TR 3. Door sill protection foils, black, 99451ADE00BL 

4. Šoninių durelių moldingai, Q0271ADE00BL 5. Durų rankenos įdubos apsauginė folija, 99272ADE00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Galinio buferio apsauginė folija, juoda, Q0272ADE50BL 

1. Galinio buferio apsauginė folija, juoda – 36 € 

Uždengtas ir nerūpestingas. Ši juoda plėvelė suteikia jums ramybę žinant, kad jūsų galinio buferio 
viršutinis paviršius yra apsaugotas nuo įbrėžimų ir įbrėžimų.. 

 

2 Durų slenksčių apsauginės plėvelės, skaidrios – 39,13 € 
Diskreti skaidri medžiaga apsaugo nuo įbrėžimų, kad jūsų automobilis būtų nepriekaištingas. Savaime lipnus. 4 
rinkinys. 

 

3. Durų slenksčių apsauginės plėvelės, juodos – 39,13 € 

Patvari juoda folija, apsauganti ir išsauganti dažus nuo kasdienio nusidėvėjimo. Savaime lipnus. 4 rinkinys . 

4. Šoninių dūrelių moldingai – 146,52 € 

Patobulinkite savo stilių, apsaugokite išvaizdą. Šie moldingai suteikia jūsų BAYON išorei dinamiškumo ir 
apsaugo šoninį kėbulą nuo galimų pažeidimų. Jie gali būti nudažyti jūsų automobilio spalva. 4 rinkinys . 

 

5. Durų rankenos įdubos apsauginė folija – 22,92 € 

Durų rankenos įdubos yra ypač linkusios laikui bėgant susidėvėti. Šios folijos atsveria šią problemą, todėl jūsų 
dažai atrodo kaip nauji ir be nagų ar rakto įbrėžimų. 
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Hyundai Bayon Aksesuaras Kodas Kaina be PVM 

„Aqua turquise“ spalva 
  

Šoninių veidrodėlių gaubtai  Q0431ADE00TRS 142,44 € 

Šoniniai kraštai Q0420ADE50TRS 314,73 € 

Galinių durų apdailos linija Q0491ADE50TRS 77,05 € 

Galinio buferio apdailos linija Q0274ADE50TRS 82,90 € 

Vairo įdėklas Q0014ADE00TRS 76,05 € 

Durų rankenų apdaila Q0012ADE00TRS 87,81 € 

Išorės stiliaus komplektas Q0300ADE50TRS 432,20 € 

Tomato red spalva 
  

Vairo įdėklas Q0014ADE00TRD 76,05 € 

Durų rankenų apdaila Q0012ADE00TRD 87,81 € 

Šoninių veidrodėlių gaubtai Q0431ADE00TRD 142,44 € 

Šoniniai kraštai Q0420ADE50TRD 314,73 € 

Galinio buferio apdailos linija Q0274ADE50TRD 82,90 € 

Galinių durų apdailos linija Q0491ADE50TRD 77,05 € 

Išorės stiliaus komplektas Q0300ADE50TRD 432,20 € 

Phantom black spalva 
  

Vairo įdėklas Q0014ADE00BL 76,05 € 

Durų rankenų apdaila Q0012ADE00BL 87,81 € 

Šoninių veidrodėlių gaubtai Q0431ADE00BL 142,44 € 

Šoniniai kraštai Q0420ADE50BL 314,73 € 

Galinio buferio apdailos linija Q0274ADE50BL  82,90 € 

Galinių durų apdailos linija Q0491ADE50BL 77,05 € 

Išorės stiliaus komplektas Q0300ADE50BL 432,20 € 

Lipdukai, sportinės juostelės 
  

Blizgus baltas Q0200ADE50WH 62,32 € 

Jūros mėlyna Q0200ADE50BU 62,32 € 

Matinė juoda Q0200ADE50BL 62,32 € 

Decals, sport stripes 
 

  

Blizgus baltas Q0200ADE50WH 62,32 € 

Hyundai Bayon Aksesuaras Kodas Kaina be PVM 

Jūros mėlyna Q0200ADE50BU 53,32  € 

Matinė juoda Q0200ADE50BL 62,32 € 

Šoninė apdailos linija Q0271ADE00CL 120,48 € 

Slenksčiai Q0450ADE50ST 82,66 € 

Ratų laikymo krepšiai 99495ADB00 57,95 € 

Lengvojo lydinio ratlankis 15" Sejong sidabro 
spalvos 

Q0400ADE05 134,27 € 

Lengvojo lydinio ratlankis 15" Sejong grafito sp. Q0400ADE06GR 143,61 € 

Lengvojo lydinio ratlankis 17", Seulo grafito sp. Q0400ADE57GR 197,31 € 

Lengvojo lydinio ratlankis 16", Sinan dvispalvis Q0400ADE06BC 151,78 € 

Lengvojo lydinio ratlankis 16", Sinan grafito sp. Q0400ADE06GR 143,61 € 

Ratų veržlių ir rakto k-tas 99490ADE50 37,28 € 

LED bagažinės ir galinių durelių lemputės 99652ADE00 89,23 € 

LED kojų apšvietimas, 1 eilė, mėlynas 99650ADE20 74,61 € 

LED kojų apšvietimas, 1 eilė, baltas 99650ADE20W 74,61 € 

LED kojų apšvietimas, 2 eilė, mėlynas 99650ADE31 79,11 € 

LED apšvietimas pėdoms, 2 eilė, baltas 99650ADE31W 79,11 € 

Verslo kostiumo kabykla 99770ADE00 62,75 € 

Galinės sėdynės iPad® laikiklis 99582ADE01 146,29 € 

Bagažinės organizatorius, sulankstomas 99123ADE00 44,44 € 

Apsauga nuo ledo/saulės Q0723ADE00 60,71 € 

Porankis su daiktadėže Q0161ADE00 201,47 € 

Dviračių laikiklis visiems vilkimo kabliams E823055001 480,54 € 

Vilkimo kablys, fiksuotas Q0280ADE50 267,18 € 

Vilkimo kablys, nuimamas Q0281ADE50 440,94 € 

13 polių vilkties laidų komplektas Q0621ADE50CP 146,52 € 

+15/+30 prailginimas 13 polių 55621ADE01 62,40 € 

7 polių vilkties laidų komplektas Q0620ADE50CP 121,34 € 



 

 

 
   

Hyundai Bayon Aksesuaras Kodas Kaina be PVM 

Adapteris nuo 13 polių (automobilio) iki 7 polių 
(priekabos / namelio priekabos). 

E919999137 17,38€ 

Adapteris nuo 7 polių (automobilio) iki 13 polių 
(priekabos / namelio priekabos). 

55622ADB00 17,38 € 

Apsauga nuo šunų Q0150ADE50 288,33 € 

Guminiai kilimėliai Q0131ADE50GR 67,64 € 

Tekstiliniai grindų kilimėliai, veliūras Q0143ADE50 51,95 € 

Tekstiliniai grindų kilimėliai, standartiniai Q0141ADE50 32,59 € 

Bagažinės kilimėlis Q0120ADE60 49,56 € 

Bagažinės kilimėlis Q0120ADE60MH 49,55 € 

Bagažinės kilimėlis, dvipusis Q0120ADE50 52,94 € 

Bagažinės įdėklas Q0122ADE50  47,52 € 

Bagažinės įdėklas Q0122ADE60 47,52 € 

Bagažinės įdėklas Q0122ADE60MH 47,52 € 

Galinio buferio apsauginė folija, juoda Q0272ADE50BL 36,00 € 

Durų slenksčių apsauginės plėvelės, skaidrios 99451ADE00TR 39,13 € 

Durų slenksčių apsauginės plėvelės, juodos 99451ADE00BL 39,13 € 

Šoninių dūrelių moldingai Q0271ADE00BL 146,52 € 

Durų rankenos įdubos apsauginės plėvelės 99272ADE00 22,92 € 

Visos nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realių esamų kainų. 
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