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Hyundai i30 Wagon Hyundai i30 Wagon 

 
 
 
 

Sukurkite 
savo stilių. 
Naujasis i30 universalas sujungia gražią, gerą išvaizdą ir visą 

reikalingą universalumą. Pridėję savo pasirinktus originalius 

Hyundai priedus, dar labiau išreikšite savo pasitikėjimą savimi ir 

aktyvų gyvenimo būdą. 

 
 
 
 
 

 



 

 
Hyundai i30 Hečbekas Hyundai i30 Hečbekas 

 
 
 

 

Judėti su 
laiku. 
 

Naujasis i30 hečbekas tampa automobiliu, sukurtu 

žmonėms. 

Pasirinkite pageidaujamus originalius Hyundai 

priedus, pagamintus, kad puikiai tiktų ir suteiktų dar 

daugiau patrauklumo Jūsų automobiliui. 
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Hyundai i30 Fastback Hyundai i30 Fastback 

 
 
 
 

Parodyk, kad 
tau rūpi. 
Jūsų individualumo ir aukščiausios kokybės 

dizaino poreikį patenkina aptakios naujojo i30 

Fastback linijos ir tobulos proporcijos. Aukštos 

kokybės ir kruopščios originalių „Hyundai“ 

aksesuarų detalės parodys, kad Jums rūpi geri 

dalykai gyvenime. 
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Dizaino tobulinimas. 
Papildykite pasitikintį ir nesenstantį naujojo i30 

dizainą pasirinkdami stilingus ir praktiškus 

priedus.

 

 
 

LED bagažinės ir bagažinės apšvietimas – 

89,23 € 
Niekada daugiau nebesijauskite bejėgiai, 
bandydami tamsoje rasti kokį nors konkretų 
daiktą. Arba įsigilinkite į ką nors tai darydami. 
Mėgaukitės puikiu matomumu bagažinėje ir už 
jos ribų! 
99652ADE00 

 

 

 

 

 

LED apšvietimas kojoms, balta, pirma eilė  - 74,61 €

 

 

LED apšvietimas kojoms, mėlyna, pirma eilė – 74,61 € 

LED apšvietimas kojoms – 74,61 € ir 79,11 € 

Paryškinkite savo salono išskirtinumą 
paslėptu apšvietimu kojoms. Tai sukuria 
rafinuotos aplinkos šviesos sveikintinas 
švytėjimas atidarant ir uždarant duris, 
užgęsta užvedant varikliui. Galimos 
stilingos mėlynos ir klasikinės baltos 
spalvos. 99650ADE20W (balta, pirma 
eilė) 99650ADE20 (mėlyna, pirma eilė) 
 

 
LED durų projektoriai, Hyundai logotipas – 

77,40 € 

Suteikite tamsoje daugiau rafinuotumo, ant 
žemės šalia atvirų priekinių durų 
pavaizduodami Hyundai logotipą. 
Suprojektuotas su aiškiu židiniu ir ryškiu 
švytėjimu – kad kiekvienas įėjimas būtų 
rafinuotas. 
99651ADE00H 

 

LED durų projektoriai, i30 logotipas – 77,40 
€ 
Novatoriškas, žemę apšviečiantis. Šie LED 
durelių projektoriai suaktyvinami kiekvieną 
kartą atidarius i30 priekines dureles – jie šviečia 
subtiliu, bet aštriu švytėjimu ant žemės, kad 
įeitumėte išskirtinai stilingai, su i30 logotipu.. 
G4651ADE00 

 

LED balų lemputės – 77,40 € 

Apšvieskite kiekvieną įėjimą į savo i30 
naudodami šiuos subtilius, tačiau su niekuo 
nesupainiojamus LED balos žibintus. 
Garantuojamas stiliaus posakis. Jie leidžia 
matyti daugiau, kai įlipate ir išlipate iš 
automobilio, ypač tamsoje. 
99651ADE00 

 

LED durų projektoriai, Hyundai logotipas – 77,40 € LED durų projektoriai, i30 logotipas – 77,40 € LED balų lemputės – 77,40 € LED bagažinės ir bagažinės apšvietimas 
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Durų veidrodėlių gaubtai – 89,67€ 

Suteikite savo i30 miestietiškesnės elegancijos ir 
pabrėžkite kitas jo išorės dizaino ypatybes su šiais 
blizgančiais nerūdijančio plieno dangteliais.. 
G4431ADE00ST (2 vnt.) 

 

Galinių durų apdailos linija – 57,32 € ir 75,52 € 

Nuostabi elegancija kiekvienoje detalėje: ši 
blizgi nerūdijančio plieno juosta suteikia 
stilingą bagažinės dangčio apdailą ir papildo 
kitas detales, dėl kurių jūsų i30 išorės stilius yra 
unikalus. 
G4491ADE00ST (Hečbekas/ 2 vnt.) 
G4491ADE10ST (Wagon/ 2 vnt.) 

 

Slenksčiai – 75,89 € 

Tegul pirmasis įspūdis yra svarbus. 
Pasveikinkite keleivius savo salone su šiomis 
nerūdijančio plieno įėjimo apsaugais su i30 
logotipu. 
G4450ADE00ST (4 vnt.) 

 

Šoninės apdailos linijos – 91,08 € 

Suteikite savo šoninėms plokštėms aukščiausios 
kokybės dinamiškumo. Suteikdamas itin blizgaus 
nerūdijančio plieno išvaizdą, šis papildymas 
sustiprins jūsų i30 sportišką eleganciją. 
G4271ADE00ST (Hečbekas, Wagon/4 vnt.) 

 
 

Durų veidrodėlių gaubtai – 89,67 € 

 

 
Slenksčiai – 75,89 € 

Galinių durų apdailos linija (Hečbekas) – 57,32 € 
 

Šoninės apdailos linijos -   91,08 €
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Ratų veržlių ir rakto k-tas 

 

  

 
 
 

 Dinamiško akcento pridėjimas. 
 

 
Patrauklaus stiliaus lengvojo lydinio ratlankiai, kurie suteikia elegancijos ir sportiškumo. 

 

 

1. 15″ Lengvo lydinio ratlankis- 131,41 € 
15” penkių dviejų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai, 
sidabriniai, 6.0Jx15, tinka 195/65 R15 padangoms. 
Dangtelis ir veržlės neįtraukti. Tik transporto priemonėms, 
kurias gamintojas pristato su 15“ ratais. 
52910G4100PAC (Hečbekas, Wagon) 

 
2. 15″Lengvo lydinio ratlankis  Asan – 135,73 € 
15“ penkių dviejų stipinų lengvojo lydinio 
ratlankiai, sidabriniai, 6.0Jx15, tinka 195/65 R15 
padangoms. Komplekte dangtelis, veržlės 
neįtrauktos. Tik transporto priemonėms, kurias 
gamintojas pristato su 15“ ratais. 
G4400ADE05 (Hečbekas, Wagon) 

 
3. 15″ Lengvo lydinio ratlankis Mabuk – 135,73 € 
15″ penkių stipinų lengvojo lydinio ratlankiai, 
pilki, 6.0Jx15, tinka 195/65 R15 padangoms. 
Komplekte dangtelis, veržlės neįtrauktos. 
Tik transporto priemonėms, kurias gamintojas 
pristato su 15“ ratais. 
G2400ADE05 (Hečbekas, Wagon) 

 
4. 16″ Lengvo lydinio ratlankis Mabuk – 149,47 € 
16″ penkių stipinų lengvojo lydinio ratlankiai, 
pilki, 6.5Jx16, tinka 205/55 R16 padangoms. 
Komplekte dangtelis, veržlės neįtrauktos. 
G2400ADE06 

 
5. 16″ Lengvo lydinio ratlankis Asan – 176,02 € 
16″ penkių dviejų stipinų lengvojo lydinio 
ratlankiai, dviejų spalvų, 6.5Jx16, tinka 205/55 
R16 padangoms. Komplekte dangtelis, veržlės 
neįtrauktos. 
G4400ADE06 

 
6. 16″ Lengvo lydinio ratlankis – 195,52 € 
16″ penkių dviejų stipinų lengvojo lydinio 
ratlakiai, dviejų spalvų, 6.5Jx16, tinka 205/55 
R16 padangoms. Komplekte dangtelis, veržlės 
neįtrauktos. 
52910G4200PAC 

 
7. 16’’ Lengvo lydinio ratlankis – 160,28 € 
16″ penkių stipinų lengvojo lydinio ratlankiai, 
6.5Jx16, tinka 205/55 R16 padangoms. 
Dangtelis ir veržlės neįtraukti. 
52910G4600PAC (Hečbekas, Wagon) 

 

8. 17″ Lengvo lydinio ratlankis – 192,33 € 
17″ penkių dviejų stipinų lengvojo lydinio 
ratlankiai, 7.0Jx17, tinka 225/45 R17 padangoms. 
Dangtelis ir veržlės neįtraukti. 
52910G4300PAC 

 
9. 17″ Lengvo lydinio ratlankis – 234,90 € 
17″ dešimties stipinų lengvojo lydinio ratlankiai, 
7.0Jx17, tinka 225 /45 R17 padangoms. 
Dangtelis ir veržlės neįtraukti. 
52910G4350PAC 

 
10. 17’’ Lengvo lydinio ratlankis – 217,95 € 
17″ Lengvojo lydinio ratlankiai su penkiais 
dvigubais stipinais, 7.0Jx17, tinka 225/45 R17 
padangoms. Dangtelis ir veržlės neįtraukti. 
52910G4700PAC 

 
11. 18″ Lengvo lydinio ratlankis – 265,87 € 
18″ penkių dviejų stipinų lengvojo lydinio 
ratlankiai, 7.5Jx18, tinka 225/40 R18 padangoms. 
Tik varikliui 1.4 Benzinas 103 kW. Dangtelis ir 
veržlės neįtraukti. 52910G4400PAC 

 
12. 15″ plieninio rato gaubtas – 46,13 € 
Aukštos kokybės plastikinis ratų gaubtas, skirtas 
naudoti su originaliais plieniniais ratais. 
52960G4000 (Hečbekas, Wagon) 

 
13. 15″ plieninis ratlankis – 60,83 € 
Idealiai tinka naudoti žieminėms padangoms. 
6.0Jx15, tinka 195/65 R15 padangoms. Tik 
transporto priemonėms, kurias gamintojas 
pristato su 15 colių ratais. 52910G4000PAC 
(Hečbekas, Wagon/nepavaizduota) 

 
TPMS – padangų slėgio stebėjimo sistema – 
194,59 € 
Padarykite saugumą ir vairavimo efektyvumą 
svarbiausiu prioritetu, naudodami originalius 
jutiklius, kad padangos veiktų optimaliai. TPMS 
rinkinys leidžia visą laiką stebėti oro slėgio lygį 
padangose. F2F40AK990 (nepavaizduota) 

 
Padangų laikymo maišai – 57,95 € 
Keturių ratų krepšių rinkinys, kad ratai ir 
sandėliavimo vieta būtų švarūs. Ergonomiškos 
rankenos supaprastina valdymą 
ir ant kiekvieno krepšio yra simbolis, nurodantis 
rato padėtį. Papildoma integruota kišenė saugo 
ratų varžtus. 99495ADB00 (nepavaizduota) 

 
Ratų veržlių ir rakto k-tas – 37,28 € 
Labai efektyvus ir patikimas būdas apsaugoti 
lengvojo lydinio ratlankius nuo vagystės. Juos 
išimti galima tik specialiu pateiktu raktu. 
99490ADE50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 16″ lengvo lydinio 
ratlankis Asan 

 

 
8. 17″ lengvo lydinio 
ratlankis 

 

 
11. 18″ lengvo lydinio 
ratlankis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 15″ lengvo lydinio ratlankis 
Asan 

 

6. 16″ lengvo lydinio 
ratlankis 

 

 
9. 17″ lengvo lydinio 
ratlankis 

 

12. 15″ plieninio rato gaubtas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 15″ lengvo lydinio ratlankis Mabuk 
4. 16″ lengvo lydinio ratlankis Mabuk 

 

7.16″ lengvo lydinio ratlankis 

 

10. 17″ lengvo lydinio ratlankis 

1. 15″ lengvo lydinio ratlankis 
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 Universalumo didinimas. 
Tvirti aksesuarai, dėl kurių taip lengva nešiotis savo gyvenimo būdą į visus nuotykius. 

 

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 dureles, kai dviračiai stovi ant nugaros! 
Dviračių laikiklis turi 13 polių lizdą. 13 polių vilkties 
laidų rinkinys arba alternatyva 
montavimui reikės 7 polių laidų rinkinio kartu su 7-
13 polių adapteriu. E823055001 (LHD) 

 
Vilkties laidų komplektas – nuo 128,43 € iki 157,63 
€ 
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 garsinį įspėjimą apie 
priekabos posūkio indikatorių arba stabdžių žibintų 
gedimą. Prijungus priekabą, automobilio galinis rūko 
žibintas automatiškai išsijungia. Galima įsigyti su 7 
polių lizdu su drenažo angomis, kad nesikauptų 
vanduo, arba su 13 polių vandeniui atspariu lizdo 
korpusu. 13 polių pagrįsta sistema yra paruošta 
valdyti visas šiuolaikines karavano funkcijas. 
Norėdami išnaudoti visas jo funkcijas, papildomai 
užsisakykite prailginimo rinkinį. 
Transporto priemonėms be priekabos paketo: 
G4620ADE00CP (7 polių) G4621ADE00CP (13 
polių) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Vilkties laidų komplektas – nuo 128,43 € iki 157,63 € Vilkimo kablys, fiksuotas – 222,65€ ir 249,37 € 

 

55621ADE01 (+15 /+30 pratęsimas 13 polių) 
 

Transporto priemonėms su priekabos paketu: 
G4620ADE10CP (7-pole/ Hečbekas ir Wagon 
MY17, Fastback MY18) 
G4621ADE10CP (13-pole/ Hečbekas ir Wagon 
MY17, Fastback MY18 /+30 įtraukta/paruošta 
+15 pratęsimui) 
G4621ADE20CP (13-pole/ Hečbekas ir Wagon) 

 
Bagažinės tinklelis –55,24 €                 Vilkimo kablys, nuimamas – nuo 426,38 € iki 467,46 €

MY19, Fastback MY20 /+30 įtraukta/paruošta +15 
pratęsimui) 
G4620ADE20CP (7 polių / Hečbekas ir Wagon 
nuo MY19, Fastback MY20) 

 
13 polių (automobilis) to 7 polių 
(priekaba/furgonas) adaptorius: 
E919999137 

 
7 polių (automobilis) to 13 polių 
(priekaba/furgonas) adaptorius: 
55622ADB00 

 
 

Bagažinės tinklelis – 55,24 € 
Vairuodami laikykite savo daiktus tvarkingus, 
saugius ir lengvai randamus. Šis patvarus ir 
lankstus tinklas, sukurtas bagažinės grindims, 
neleidžia trapiems daiktams judėti aplink jūsų 
bagažinę. 85790F2000 (Hečbekas) 

Vilkimo kablys,fiksuotas – 222,65 € ir 249,37 
€ 
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. 
Sertifikuota pagal UNECE 55R. G4280ADE00 
(Hečbekas MY17 ir MY18) G4280ADE01 
(Hečbekas MY19 ir MY20 (ne PE)) 
G4280ADE10 (Wagon MY17, MY18, MY19 / 
Taikoma tik transporto priemonėms be RPAS.) 

Vilkimo kablys, nuimamas – nuo 426,38 € iki 
467,46 € 
Nuimamas ir, svarbiausia, patikimas: galite 
pasikliauti šiuo korozijai atspariu plieniniu 
vilkimo kabliu saugiai ir efektyviai gabendami 
krovinį. Su 3 kamuoliukų užrakinimo sistema, jį 
galima tiesiog nuimti. Maksimali dviračių laikiklio 
naudingoji apkrova yra 75 kg, įskaitant dviračių 
laikiklio svorį. Sertifikuota pagal UNECE 55R. 
G4281ADE00 (Hečbekas MY17 & MY18) 
G4281ADE01 (Hečbekas MY19 & MY20 (ne PE)) 
G4281ADE10 (Wagon MY17, MY18, MY19 / 
Taikoma tik transporto priemonėms be RPAS.) 
G4281ADE20 (Fastback MY18 ir MY20) 
G4281ADE50 (Hečbekas MY20) 
G4281ADE60 (Wagon MY20) 

Svarbi vilkimo kablio informacija 
Maksimali vilkimo apkrova priklausys nuo jūsų 
automobilio specifikacijų. Norėdami gauti daugiau 
informacijos, kreipkitės į pardavėją. Visi originalūs 
„Hyundai i30“ vilkimo kabliai yra atsparūs 
korozijai, sertifikuoti pagal ISO 9227NSS druskos 
purškimo testą ir atitinka OE automobilių 
pakrovimo standarto (CARLOS) – priekabos 
sukabinimo (TC) ir dviračio laikiklio (BC) 
reikalavimus. 
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Skersiniai, aluminiai – 212,49 € 
 

Krovinių atskyriklis, viršutinis rėmas – 221,62 € Skersiniai, plieniniai – 194,53 € 
 

Krovinių atskyriklis, viršutinis rėmas – 221,62 € 
Puikiai tarp galinių sėdynių atlošo ir stogo prigludęs šis tvirtas gaminys saugo transporto 
priemonės keleivius nuo daiktų ar naminių gyvūnėlių judėjimo bagažinėje. Lengvai 
montuojamas tinklelis sukurtas taip, kad nevaržytų vairuotojo vaizdo į galą. Tik 
transporto priemonėms su apsauginiu tinkleliu. 
G4150ADE10 (Wagon) 

Skersiniai, aliuminiai – 212,49 € 
Gaukite daugiau vietos savo nuotykiams. Šie 
saugūs, lengvi skersiniai strypai yra specialiai 
sukurti i30 Wagon stogo bėgiams ir lengvai 
montuojami. Taigi į būsimas keliones galėsite 
leistis su viskuo, ko jums reikia. Tinka tik 
automobiliams su OE stogo bėgiais. Tinka 
automobiliams su panoraminiu stoglangiu ir be 
jo. G4211ADE00AL (Wagon) 

Skersiniai, plieniniai – 194,53 € 
Lengva pritaikyti, lengva pasitikėti. Šie plieniniai 
skersiniai strypai yra pagaminti pagal užsakymą 
jūsų i30 Wagon ir sudaro saugų ir rakinamą 
pagrindą stogo laikiklių sistemoms ir visiems jūsų 
stogo transportavimo poreikiams. Tinka tik 
automobiliams su OE stogo bėgiais. Tinka 
automobiliams su panoraminiu stoglangiu ir be 
jo. G4211ADE00ST (Wagon) 

 

 
Stogo bagažinė 390 – 433,80 € 

 

 
Stogo bagažinė 330 – 409,20 € 

 
Stogo bagažinė 330 ir 390 – 433,80 € ir 409,20 € 
Kad ir kokia būtų priežastis, kad ir koks sezonas būtų: kai reikia papildomos 
vietos savo i30, šie stogo dėžės suteiks jums tiek kokybės, tiek kiekybės. 
Aerodinaminis ir aptakus, lengvai montuojamas ir tvirtas, jis taip pat turi 
dvigubą atidarymą, kad būtų galima greitai pakrauti ir iškrauti. Užrakinamas 
vagysčių prevencijai. 99730ADE10 (Stogo bagažinė 330 / Hečbekas, 
Wagon) Išmatavimai: 144 x86x37.5 cm/ Apimtis: 330 L/ Talpa: iki 75 kg 
99730ADE00 (Stogo bagažinė 390/ Hečbekas, Wagon) Išmatavimai: 
195 x73.8 x36 cm/ Apimtis: 390L/ Talpa: iki 75 kg 
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Slidžių ir snieglenčių laikiklis 600 – 159,61 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stogo laikikliai, aluminiai – 157,46 € 
Universalus sprendimas nuotykių ieškotojams 
lauke. Šie tvirti, bet lengvi aliuminio stogo laikikliai 
yra saugus pagrindas montuoti pasirinktas greitai 
montuojamas stogo sistemas. Netinka 
automobiliams su panoraminiu stoglangiu. 
G4210ADE00AL (Hečbekas) 

 
Stogo laikikliai, plieniniai – 145,03 € 
Išnaudokite visas stogo galimybes saugiai ir 
paprastai gabendami krovinius. Sukurtas specialiai 
jūsų i30 ir pagamintas iš tvirto plieno, ši stogo 
bagažinė užsifiksuoja vietoje ir sudaro tvirtą 
pagrindą, leidžiantį be galo lengvai pritvirtinti kitus 
transportavimo priedus. Netinka automobiliams su 
panoraminiu stoglangiu. 
G4210ADE00ST (Hečbekas) 

 
Slidžių ir snieglenčių laikiklis 400 ir 600 – 142,30 € 
ir 159,61 € 
Šeimai tinkamas sprendimas kupinoms žiemos 
šventėms. Slidžių ir snieglenčių laikiklis 400 iki 4 
porų slidžių arba 2 snieglenčių yra greitas ir 
patogus. 
kad tilptų, ir netgi gali būti užrakintas, kad jūsų 
įranga būtų saugi. Norėdami gauti dar daugiau 
vietos, galite pasirinkti „Slidžių ir snieglenčių laikiklį 
600“, kuriame telpa iki 6 porų slidžių arba 4 
snieglentės. 99701ADE10 (400/ Hečbekas, 
Wagon) 99701ADE00 (600/Hečbekas, Wagon) 
99701ADE90 (U formos tvirtinimo adapterio 
rinkinys plieniniams stogo bagažinėms / 
plieniniams skersiniams strypams) 

 
 

Stogo laikikliai, aliuminiai – 157,46 € 
 

Slidžių ir snieglenčių laikiklis 400 –142,30 € 
 

Dviračio laikiklis Pro – 177,42 € 

 
 

Stogo laikikliai, plieniniai – 145,03 € 

 
 
 

Dviračio laikiklisPro 
Su šiuo aukščiausios kokybės nešikliu sumažinkite 
pakrovimo ir iškrovimo pastangas kitose dviračių 
kelionėse. Tiesiog uždėkite dviratį ant rėmo laikiklio 
ir galėsite jį reguliuoti bei pritvirtinti patys stogo 
lygyje, naudodami patogias sukamąsias rankenėles. 
Atlaiko iki 20 kg. Užrakinamas papildomam 
saugumui. 99700ADE00 (Hečbekas, Wagon) 
99700ADE90 (adapterio rinkinys plieniniams 
skersiniams strypams / stogo bagažinėms) 

 
Dviračio laikiklis Active 
Visas važiavimo dviračiu malonumas su 
minimaliomis krovimo pastangomis. Šis laikiklis 
palengvina greito užrakinimo rėmo laikiklį, 
išmaniuosius ratų laikiklius ir reguliuojamus 
greitai atleidžiamus dirželius. Jis gali nešti iki 17 
kg ir turi saugų užraktą. 
99700ADE10 (Hečbekas, Wagon)

 

Dviračio laikiklis Active – 98,59 € 
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Jauskitės kaip namie. 
Kruopščiai praktiški ir išradingi sprendimai, kurie kiekvieną kelionę 

padaro patogesnę ir patogesnę jums ir jūsų keleiviams. 

 
 
 
 
 

     
Apsauga nuo ledo/saulės – 61,13 € Galinės sėdynės iPad® laikiklis – 146,29 € Verlo kostiumo pakaba – 62,75 € Parkavimosi sistema, galas – 181,81 € Bagažinės organizatorius, sulankstomas – 44,44 €

 

Apsauga nuo ledo/saulės – 61,13 € 
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. 
G4723ADE00 (Hečbekas, Wagon) 

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. Tinka iPad® 1, 2, 3 ir 4 bei iPad®Air 1 ir 2. 
Įkrovimo funkcija ir iPad® neįtraukti. 99582ADE01 

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. 
99770ADE10 

Parkavimosi sistema 181,81 € ir 189,23 € 
Neįkainojamas manevruojant ankštose erdvėse. Dėl garsinių įspėjamųjų 
signalų, kurie įspėja vairuotoją, kai artėja prie kliūčių. Išvaizda gali skirtis nuo 
gamykloje sumontuotų jutiklių. 
99602ADE00 (Hečbekas, Wagon/ front, LHD) 
99603ADE00 (Hečbekas, Wagon/galas, LHD/ Wagon reikalingas kampo 
adapteris: 99603ADE99) 

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. 
99123ADE00 
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Kokybės 
išlaikymas. 
Naujojo i30 švara ir tvarka taip pat padės išsaugoti jo vertę ir gerą išvaizdą. 

 
 
 
 
 
 
 

  
Guminiai kilimėliai, su spalviniu akcentu – 58,16 € Tekstiliniai kilimėliai, standartiniai – 34,62 € 

 

Tekstiliniai kilimėliai, veliūras – 58,16 € Tekstiliniai kilimėliai, premium – 90,06 € 

 
Guminiai kilimėliai su spalviniu akcentu – 59,96 € 
Kad ir koks būtų ekstremalus oras, bet koks 
ekstremalus Jūsų nuotykis, šie patvarūs ir lengvai 
valomi grindų kilimėliai sudaro apsauginį sluoksnį 
nuo šlapių, purvinų ar smėlėtų batų. Pritaikyta 
forma, dviejų skirtingų spalvų i30 logotipas ir 
tvirtinimo taškai, kad jie tvirtai laikytųsi. 
G4131ADE00BU (LHD, mėlyna, 4 
vnt.) G4131ADE00GR (LHD, pilka, 
4 vnt.) G4131ADE10GR (RHD, 
pilka,  4 vnt.) 

 
Tekstiliniai kilimėliai, standartiniai – 34,62 € 
Apsaugokite savo salono grindis nuo kasdienio 
dėvėjimosi su šia apsaugine danga, pagaminta iš 
tvirto adatinio veltinio. 
Pagaminta pagal išmatavimus ir su i30 logotipu ant 
vairuotojo kilimėlio, šie kilimėliai laikomi vietoje su 
tvirtinimo taškais ir neslystančia atrama. 
G4141ADE00 (LHD, 4 vnt.) 

 
Tekstiliniai kilimėliai, veliūras – 58,16 € 
i30 puikiai atrodanti, bet patvari grindų danga iš 
aukštos kokybės veliūro. Pagal užsakymą pagaminti 
kilimėliai su i30 logotipu priekinėje eilėje yra laikomi 
tvirtinimo taškais ir neslystančia atrama. 
G4143ADE00 (LHD, 4 vnt.) 
G4143ADE10 (RHD, set of 4 vnt.) 

 
Tekstiliniai kilimėliai, premium – 90,06 € 
Šiek tiek daugiau išskirtinumo: šios perlinio 
veliūro grindų dangos atrodo prabangiai ir yra 
pritaikytos apsaugoti jūsų i30 pėdas. 
Pastebimai stori ir papuošti elegantišku juodos 
ir sidabrinės spalvos metalu išlietu „Hyundai“ 
logotipu priekinėje eilėje, juose taip pat yra 
tvirtinimo taškai ir neslystantis pagrindas. 
G4144ADE00 (LHD, 4 vnt.) 
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Bgažinės kilimėlis (Hečbekas) - 48,17 € Bagažinės kilimėlis, dvipusis (Fastback) - 72,50 € Bagažinės kilimėlis, dvipusis (Wagon) – 62,54 € ir 68,89 € 

 
Bagažinės kilimėlis – 55,25 € 
Pagaminta pagal išmatavimus. Nesvarbu, koks jūsų 
krovinys, šis kilimėlis ilgiau išlaikys jūsų bagažinės 
išvaizdą kaip naujas. Pagaminta iš aukštos kokybės 
veliūro ir su i30 logotipu. 
G4120ADE00 (Hečbekas, transporto 
priemonėms be bagažo padėklo) 
G4120ADE10 (Hečbekas, transporto 
priemonėms su bagažo padėklu) 

 
Bagažinės kilimėlis, dvipusis – 68,89 € ir 62,54 € 
Mėgaukitės dviguba apsauga su dviem paviršiais – 
aukštos kokybės veliūru vienoje pusėje ir elastinga, 
purvui atsparia apdaila kitoje – kad tiktų įvairioms 
transporto priemonėms, kurias atneša gyvenimas. 
Su spaudimo mygtukais fiksavimui 
atlenkiamas buferio sklendė papildomai apsaugai. 
G4120ADE20 (Wagon MY17) 
G4120ADE21 (Wagon MY20) 
G4120ADE40 (Fastback) 

 
Bagažinės kilimėlio buferio sklendė, 
atverčiama -23,46 € 
Šis pritaikytas priedas tvirtinamas prie 
bagažinės kilimėlio (atverčiamas) ir apsaugo 
jūsų galinį buferį pakrovimo ir iškrovimo 
metu arba kai šunys šokinėja ir išlipa. Kai jis 
nenaudojamas, jį lengva sulankstyti arba 
nuimti per kelias sekundes. 55120ADE00 
(Wagon) 

 
Bagažinės įdėklas - 54 €, 57,90 € ir 67,84 € 
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. 
Su tekstūruotu neslystančiu paviršiumi, kad 
kroviniai nejudėtų. Sukurta pagal išmatavimus i30. 
G4122ADE00 (Hečbekas, skirtas transporto 
priemonėms su bagažo padėklu) 
G4122ADE10 (Hečbekas, skirtas transporto 
priemonėms be bagažo padėklo) 
G4122ADE20 (Wagon MY17) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bagažinės kilimėlio buferio sklendė, atverčiama (Wagon) -29,29 € 
 

G4122ADE21 (Wagon MY20) Bagažinės įdėklas (Wagon) – 67,84 € ir 67,84 € Bagažinės įdėklas (Hečbekas) - 54 € ir 57,90 € 
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Šoninių durelių moldingai – 145,39 € 
Patobulinkite savo stilių, apsaugokite išvaizdą. Šie 
bagetai suteikia dinamiškumo jūsų i30 išorei ir 
apsaugo šoninį kėbulą nuo galimo pažeidimo. 
G4271ADE00BL (Hečbekas, Wagon) 

 
Galinio buferio apsauga – 73,89 € 
Blizgus ir ekranuojantis. Ši stilinga apsauga iš 
įspūdingo nerūdijančio plieno efektyviai apsaugo 
jūsų galinį buferį. Jis harmoningai papildo visus 
ryškius stiliaus elementus. 
G4274ADE00ST (Wagon) 

 
Galinio buferio apsauginė folija, juoda – 35,99 €, 
36,42 € 
Uždengtas ir nerūpestingas. Ši juoda plėvelė 
suteikia jums ramybę žinant, kad jūsų galinio 
buferio viršutinis paviršius yra apsaugotas nuo 
įbrėžimų ir įbrėžimų. 
G4272ADE00BL (Hečbekas 
MY17) G4272ADE50BL 
(Hečbekas MY20) 
G4272ADE20BL (Wagon) 

G4272ADE40BL (Fastback) 
 

Galinio buferio apsauginė folija, skaidri – 44,53 
€, 40,69 € ir 35,99 € 
Veiksminga ir paprasta apsauga ten, kur jos 
labiausiai reikia: ši diskretiška skaidri folija 
apsaugo jūsų galinį buferį nuo apkrovos ir 
iškrovimo. 
G4272ADE00TR (Hečbekas MY17) 
G4272ADE50TR (Hečbekas MY20) 
G4272ADE20TR (Wagon) 
G4272ADE40TR (Fastback) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Galinio buferio apsauginė folija, juoda (Fastback) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Galinio buferio apsauginė folija, skaidri 

 
Purvasaugių k-tas, priekis ir galas – 56,05 €, 
57,49 € 
Vairuojant blogu oru arba nelygiu reljefu, šie 
aptakios formos pagal užsakymą pagaminti 
purvasargiai sudaro veiksmingą skydą, 
apsaugantį jūsų i30 dugną, slenksčius ir 
dureles nuo per didelio purvo, purvo ar purvo 

purslų. G4460ADE10 (priekis, LHD)  
G4460ADE50 (galas, LHD/ Hečbekas MY20) 
G4460ADE20 (galas, LHD/ Hečbekas MY17) 
G4460ADE30 (galas, LHD/ Wagon) G4460ADE40 
(galas, LHD/ Fastback) 

 
Durų rankenų apsauginės plėvelės – 22,92 € 
Nuo įbrėžimams jautrių iki įbrėžimams atsparių: 
šios patvarios, skaidrios plėvelės apsaugo dažų 
dangą jūsų durų rankenos įdubose nuo bet 
kokių nagų ar rakto įbrėžimų laikui bėgant. 
99272ADE00 (4 vnt.) 

 
Galinio buferio apsauga 

 

 

 
Galinio buferio apsauginė folija, juoda (Hatchback) Galinio buferio apsauginė folija, juoda (Wagon) 

 

 Purvasaugių k-tas, priekis  Purvasaugių k-tas, galas Durelių rankenėlių apsaugos 
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Psl. Hyundai i30 Aksesuarai 
 

Specifikacijos Part Kodas 
Kaina su PVM Hečbekas Wagon Fastback 

  

  MY17 MY20 MY17 

● 

 MY18 MY20 

       8  

       8  

       8  

8 

LED kojų apšvietimas 

Balta, pirma eilė   99650ADE20W 74,61 €  ● ● ● ● 

Mėlyna, pirma eilė 99650ADE20 74,61 € ● ● ● ● ● ● 

Balta, antra eilė 99650ADE31W 79,11 € ● ● ● ● ● ● 

Mėlyna, antra eilė 99650ADE31 79,11 € ● ● ● ● ● ● 

8 
 

LED durų projektoriai 

Hyundai logotipas/ tik automobiliams su AUTO AUKŠTINIMO/ŽEMYN langų funkcija abiejose priekinių durų pusėse . 
99651ADE00H 77,40 € ● ● ● ● ● ● 

8 
i30 Logotipas/ tik automobiliams su AUTO AUKŠTINIMO/ŽEMYN langų funkcija abiejose priekinių durų pusėse . 

G4651ADE00 77,40 € ● ● ● ● ● ● 

8 LED balų apšvietimas 
tik automobiliams su AUTO AUKŠTINIMO/ŽEMYN langų funkcija abiejose priekinių durų pusėse . 

99651ADE00 77,40 € ● ● ● ● ● ● 

9 LED bagažinės ir galinių durelių apšvietimas  99652ADE00 89,23 € ● ● ● ● ● ● 

11 Šoninių veidrodėlių dangteliai  „Chrome optic“ (reikalinga instaliuoti Fixkit 2: 99929ADE99PG) G4431ADE00ST 89,67 € ● ● ● ● ● ● 

11 Galinių durų apdailos linija „Chrome optic“ G4491ADE00ST 57,32 € 
● ●     

11 
Galinių durų apdailos linija 

„Chrome optic“ G4491ADE10ST 75,52 €   ● ●   

11 Slenksčiai 4 vnt. (reikalinga instaliuoti Fixkit 1: 99929ADE99P) G4450ADE00ST 75,89 € ● ● ● ● ● ● 

11 Šoninės apdailos linijos „Chrome optic“ G4271ADE00ST 91,08 € ● ● ● ●   

13 15" lengvo lydinio ratlankis (1) sidabrinis, 6.0Jx15, tinka 195 / 65 R15 /  Netaikoma kartu su elektriniu stovėjimo stabdžiu. 52910G4100PAC 131,41 €  

● 

 

● 

 

● 

●   

13 15" Asan lengvo lydinio ratlankis 
(2) sidabrinis, 6.0Jx15, tinka 195 / 65 R15 /  Netaikoma kartu su elektriniu stovėjimo stabdžiu . 

G4400ADE05 
135,73 € ● ● ● ●   

13 15" Mabuk lengvo lydinio ratlankis 
(3) grafito, 6.0Jx15, tinka 195 / 65 R15 / Netaikoma kartu su elektriniu stovėjimo stadžiu. 

G2400ADE05 135,73 € ● ● ●   ● 
  

Visos nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realių esamų kainų. 
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13 16" Mabuk lengvo lydinio ratlankis 
(4) grafito, 6.5Jx16, tinka 205 / 55 R16 

G2400ADE06 149,47      € ● ● ● ● 
● ● 

13 16" Asan lengvo lydinio ratlankis (5) 2 spalvų, 6.5Jx16, tinka 205 / 55 R16 G4400ADE06 176,02 € ● ● ● ● ● ● 

13 16" lengvo lydinio ratlankis (6) 6.5Jx16, tinka 205 / 55 R16 52910G4600PAC 195,52 € ● ● ● ●   

13 16" lengvo lydinio ratlankis (7) 6.5Jx16, tinka 205 / 55 R16 52910G4200PAC 160,28 € ● ● ● ● ● ● 

13 17" lengvo lydinio ratlankis (8) 7.0Jx17, tinka 225 /45 R17 52910G4300PAC 192,33 € ● ● ● ● ● ● 

13 17" lengvo lydinio ratlankis (9) 7.0Jx17, tinka 225 /45 R17 52910G4350PAC 234,90 € ● ● ● ● ● ● 

13 17"  lengvo lydinio ratlankis (10) 7.0Jx17, tinka 225 /45 R17 52910G4700PAC 217,95 € ● ● ● ● ● ● 

13 18"  lengvo lydinio ratlankis (11) 7.5Jx18, tinka 225 /40 R18 52910G4400PAC 265,87 € ●  ●  ● ● 

13 15" plieninio ratlankio gaubtas (12) 6.0Jx15, tinka 195 / 65 R15 52960G4000 46,13 € ● ● ● ●   

13 15" plieninis ratlankis (13) 6.0Jx15, tinka 195 / 65 R15 /  Netaikoma kartu su elektriniu stovėjimo stabdžiu. 52910G4000PAC 60,83 € ● ● ● ●   

13 TPMS rinkinys 
MY20 tik aukšto apdailos lygio modeliams 

F2F40AK990 194,59 € ● ● ● ● 
● ● 

13 Padangų laikymo maišai Vienas dydis (iki 255 /45 R20)/4 vnt. 99495ADB00 57,95 € ● ● ● ● ● ● 

13 Užrakinimo ratų veržlės  99490ADE50 37,28 € ● ● ● ● ● ● 

14 Dviračių laikiklis visiems vilkimo kabliams  E823055001 480,54 € ● ● ● ● ● ● 

 

14 

 

Vilkties laidų komplektas 

7 polių/standartinis prijungimas G4620ADE00CP 134,27 € ● ● ● ● ● ● 

 

14 

 

Vilkties laidų komplektas 

13 polių/standartinis prijungimas G4621ADE00CP 157,63 € ● ● ● ● ● ● 

7 polių/  su paruošta jungtimi/ hečbekas: tinka tik transporto priemonėms, pagamintoms MY17. G4620ADE10CP 128,43 € ●  ●  ●  

Visos nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realių esamų kainų. 
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Psl. 
Hyundai i30 Aksesuarai Specifikacijos Kodas 

Kaina su PVM Hečbekas Wagon Fastback 

MY17 MY20 MY17 MY20 MY18 MY20 

 

 

 

14 

 

 

 

Vilkties laidų komplektas 

13 polių/  su paruošta jungtimi/ hečbekas ir Wagon: tinka tik transporto priemonėms, pagamintoms MY17. 
G4621ADE10CP 

151,21 €  

● 

  

● 

  

● 

 

13 polių/  su paruošta jungtimi/ hečbekas ir Wagon: tinka tik transporto priemonėms, pagamintoms MY19. 
G4621ADE20CP 151,19€  

● 

 

● 

 

● 

 

● 

  

● 

7 polių/  su paruošta jungtimi/ hečbekas ir Wagon: tinka tik transporto priemonėms, pagamintoms MY19. 
G4620ADE20CP 128,44 €  

● 

 

● 

 

● 

 

● 

  

● 

14 Vilkties laidų +15 /+30 prailginimo komplektas Tik G4621ADE00CP 55621ADE01 62,40 € ● ● ● ● ● ● 

14 Laidų komplekto adapteris 
Nuo 13 polių transporto priemonės iki 7 polių (priekabos/furgono) E919999137 17,38 € ● ● ● ● ● ● 

Nuo 7 polių transporto priemonės iki 13 polių (priekabos/furgono) 55622ADB00 17,38 € ●  ● ● ● ● 

 

15 

 

Vilkimo kablys, fiksuotas 

Tinka tik automobilių modeliams, pagamintiems MY19 ir MY20 (ne PE ) G4280ADE01 230,44 € ●      

Tinka tik automobilių modeliams, pagamintiems MY17 ir MY18 G4280ADE00 222,65 € ●      

Tinka tik automobilių modeliams, pagamintiems MY17, MY18, MY19 /Taikoma tik transporto priemonėms be RPAS . 
G4280ADE10 

249,37 €    

● 

   

 

 

 

15 

 

 

 

Vilkimo kablys, nuimamas 

Tinka tik automobilių modeliams, pagamintiems MY17 ir MY18 G4281ADE00 410,80 € ●      

Tinka tik automobilių modeliams, pagamintiems MY19 ir MY20 (ne PE ) G4281ADE01 426,38 € ●      

Tinka tik automobilių modeliams, pagamintiems MY17, MY18, MY19 /Taikoma tik transporto priemonėms be RPAS . 
G4281ADE10 

456,32 €    

● 

   

 G4281ADE20 467,46 €     ● ● 

Tinka tik automobilių modeliams, pagamintiems iš MY20 PE G4281ADE50 445,20 €  ●     

Tinka tik automobilių modeliams, pagamintiems iš MY20 PE G4281ADE60 461,89 €    ●   

Visos nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realių esamų kainų. 
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15 Bagažinės tinklelis  85790F2000 55,24 € ● ●     

16 Krovinių separatorius, viršutinis rėmas Tik transporto priemonėms su apsauginiu tinkleliu G4150ADE10 221,62 €   ● ●   

16 Skersiniai, aliuminiai Suderinamas tik su dviračių laikikliais su skersiniais, įsigytais po 2019 m. spalio mėn. G4211ADE00AL 212,49 €   ● ●   

16 Skersiniai, plieniniai 
Nesuderinamas su originaliais slidžių laikiklio gaminiais. Plieninio adapterio komplektas reikalingas dviračių laikiklių 
montavimui (99701ADE90). 

G4211ADE00ST 
194,53 €    

● 

 

● 

  

17 Stogo bagažinė 330 Talpa 330 liter 99730ADE10 409,20 € ● ● ● ●   

17 Stogo bagažinė 390 Talpa 390 liter 99730ADE00 433,80 € ● ● ● ●   

18 Stogo laikikliai, aliuminiai Maksimali apkrova 80 kg, netinka transporto priemonėms su panoraminiu stoglangiu G4210ADE00AL 157,46 € ● ●     

 

18 

 

Stogo laikikliai, plieniniai 

Maksimali apkrova 80 kg, netinka transporto priemonėms su panoraminiu stoglangiu / Adapterio rinkiniai, reikalingi 

dviračių laikikliui (99700ADE90) ir slidžių laikikliui sumontuoti  (99701ADE90) 

 

G4210ADE00ST 

145,03 €  

● 

 

● 

    

18 Slidžių ir snieglenčių laikiklis 400 Wagon:  nesuderinamas su skersiniais, plieniniai . 99701ADE10 142,30 € ● ● ● ●   

18 Slidžių ir snieglenčių laikiklis 600 Wagon:  nesuderinamas su skersiniais, plieniniai. 99701ADE00 159,61 € ● ● ● ●   

19 Dviračių laikiklis , Pro Wagon:  Tinka tik skersiniams strypams, aliuminis pirktas po 2019 m. spalio mėn. 99700ADE00 177,42 € ● ● ● ●   

19 Dviračių laikiklis, Active Wagon:  Tinka tik skersiniams strypams, aliuminis pirktas po 2019 m. spalio mėn. 99700ADE10 98,58 € ● ● ● ●   

20 Apsauga nuo ledo/saulės  G4723ADE00 61,13 € ● ● ● ●   

20 Galinės sėdynės iPad® laikiklis Netaikoma su sportinėmis sėdynėmis 99582ADE01 146,29 € ● ● ● ● ● ● 

21 Verslo kostiumo pakaba Netaikoma su sportinėmis sėdynėmis 99770ADE10 62,75 € ● ● ● ● ● ● 

21 Parkavimosi sistema 
Priekis, LHD 99602ADE00 189,23 € ●  ●    

Galas, LHD/  Wagon reikalingas kampo adapteris: 99603ADE99 99603ADE00 181,81 € ●  ●    

21 Bagažinės organizatorius Sulankstomas 99123ADE00 44,44 € ● ● ● ● ● ● 

Visos nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realių esamų kainų. 
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Psl. Hyundai i30 Aksesuarai 
 

Specifikacijos Kodas 
 

Kaina su PVM Hečbekas Wagon Fastback 

MY17 MY20 MY17 

● 

MY20 

● 

MY18 MY20 

 

23 

Guminiai kilimėliai 

 

Mėlynas logotipas/ LHD G4131ADE00BU 59,96 € ● ● ● ● 

Pilkas logotipas/ LHD G4131ADE00GR 59,96 €  ● ● ● ● ● ● 

Tekstiliniai kilimėliai, standartiniai LHD/ 4 vnt. G4141ADE00 34,62 € ● ● ● ● ● ● 

23 Tekstiliniai kilimėliai, veliūras LHD/ 4 vnt. G4143ADE00 59,16 € ● ● ● ● ● ● 

23 Tekstiliniai kilimėliai, premium 
LHD/ 4 vnt. G4144ADE00 90,06 € ● ● ● ● ● ● 

Bagažinės kilimėlis Neatverčiamas, be bagažo padėklo G4120ADE00 55,25 € ●      

23 Neatverčiamas, su bagažo padėklu G4120ADE10 55,25 € ● ●     

 

 

25 

Dvipusis/ Tinka tik 2017–2018 m. pagamintoms transporto priemonėms G4120ADE20 68,89 €   ●    

Dvipusis/ Tinka tik transporto priemonėms, pagamintoms nuo 2019 m G4120ADE21 68,89 €    ●   

Dvipusis G4120ADE40 62,54 €     ● ● 

  Bamperio sklendė bagažinės kilimėliui  55120ADE00 29,29 €   ● ●   

Bagažinės įdėklas 
Su bagažo padėklu G4122ADE00 54,00 € ● ●     

25 Be bagažo padėklo G4122ADE10 57,90 € ● ●     

 

25 

Tinka tik transporto priemonėms, pagamintoms 2017–2018 m G4122ADE20 67,84 €   ●    

Tinka tik automobiliams, pagamintiems nuo 2019 m G4122ADE21 67,84 €    ●   

Šoninių durų moldingai  G4271ADE00BL 145,39 € ● ● ● ●   

Galinio buferio apsauga „Chrome optic“ G4274ADE00ST 73,89 €   ● ●   

26 Apsauginė galinio buferio folija Juoda G4272ADE00BL 35,99 € ●      

Visos nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realių esamų kainų. 
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  27 Juoda G4272ADE50BL 36,42 €  ●     

 

 

 

27 

Juoda G4272ADE20BL 35,99 €   ● ●   

Juoda G4272ADE40BL 35,99 €     ● ● 

Skaidri G4272ADE00TR 44,53 € ●      

Skaidri G4272ADE50TR 40,69 €  ●     

Skaidri G4272ADE20TR 40,69 €   ● ●   

Skaidri G4272ADE40TR 35,99 €     ● ● 

Durų rankenos įdubos apsauginė folija  99272ADE00 22,92 € ● ● ● ● ● ● 

 

Purvasaugių k-tas 

LHD/ priekis G4460ADE10 56,05 € ● ● ● ● ● ● 

27 LHD/galas G4460ADE20 56,05 € ●      

 

 

 

 

 

27 

LHD/galas G4460ADE50 57,49 €  ●     

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