
Hyundai i20

Accessoires



Hyundai i20 - Accessoires 
Exterieur & styling

Aan jou de keuze
Een stoere, stijlvolle en/of sportieve 
uitstraling voor jouw Hyundai i20? 
Personaliseer jouw Hyundai i20  
helemaal naar eigen smaak met  
het uitgebreide aanbod originele 
Hyundai-accessoires op de  
volgende pagina's.

Stel je ideale Hyundai i20 samen op 
www.hyundai.com/nl/i20/configurator.



Striping ‘racing stripes’  Voor een nog sportievere uitstraling! Verkrijgbaar in hoogglans wit, zeeblauw of matzwart.

Striping ‘Sport stripes’ Geef je Hyundai i20 een 'personal touch’ met deze fraaie striping. Verkrijgbaar in hoogglans wit, zeeblauw of matzwart.



Accenten in
Rood

Sideskirtset Deze rode sideskirts benadrukken 
het stoere karakter van de Hyundai i20.

Spiegelkappenset De spiegelkappen in rood 
harmoniëren perfect met de andere sportieve 
kleuraccenten in rood op de Hyundai i20.

Bumperbescherming Voorkom beschadigingen 
aan de achterzijde van je Hyundai i20 met deze 
stevige bumperbeschermer in rood.

Kleuraccenten stuurwiel en deurhendel Zet ook in het interieur de rode kleuraccenten van het 
exterieur door. 

Achterklepsierlijst Deze rode sierlijst op de 
achterklep benadrukt de breedte van de auto.

Mistlamp-accenten De mistlamp als kunstwerk. 
Maak er een eyecatcher van met deze accenten 
in rood.



Accenten in
Turquoise

Sideskirtset Deze blauwe sideskirts benadruk-
ken het stoere karakter van de Hyundai i20.

Spiegelkappenset De spiegelkappen in blauw 
harmoniëren perfect met de andere sportieve 
kleuraccenten in blauw op de Hyundai i20.

Bumperbescherming Voorkom beschadigingen 
aan de achterzijde van je Hyundai i20 met deze 
stevige bumperbeschermer in blauw.

Kleuraccenten stuurwiel en deurhendel Zet ook in het interieur de blauwe kleuraccenten van het 
exterieur door.

Achterklepsierlijst Deze blauwe sierlijst op de 
achterklep benadrukt de breedte van de auto.

Mistlamp-accenten De mistlamp als kunstwerk. 
Maak er een eyecatcher van met deze accenten 
in blauw.



Accenten in
Zwart 

Sideskirtset Deze zwarte sideskirts benadruk-
ken het stoere karakter van de Hyundai i20.

Spiegelkappenset De spiegelkappen in zwart 
harmoniëren perfect met de andere sportieve 
kleuraccenten in zwart op de Hyundai i20.

Bumperbescherming Voorkom beschadigingen 
aan de achterzijde van je Hyundai i20 met deze 
stevige bumperbeschermer in zwart.

Kleuraccenten stuurwiel en deurhendel Zet ook in het interieur de zwarte kleuraccenten van het 
exterieur door.

Achterklepsierlijst Deze zwarte sierlijst op de 
achterklep benadrukt de breedte van de auto.

Mistlamp-accenten De mistlamp als kunstwerk.
Maak er een eyecatcher van met deze accenten 
in zwart.





Stootlijstenset Met deze praktische stootlijst op de flanken, verkrijgbaar in Design 1 (foto links) en Design 2  
(foto rechts), voorkom je beschadigingen aan de portieren, bijvoorbeeld door een openslaande deur van een 
 andere auto.

Instapbeschermfolie Voorkom beschadigingen en krassen aan de lak bij het in- en uitstappen met de instap-
beschermfolie. Verkrijgbaar in transparant en zwart.

IJs- en zonnescherm Dit scherm gaat ’s winters ijsvorming 
tegen en ’s zomers voorkomt het een ondraaglijke warmte in 
de auto. Het scherm bedekt de gehele voorruit en de voorste 
zijruiten en is gemakkelijk te plaatsen.

Beschermfolie deurhendels Houd de deurgrepen van je 
Hyundai i20 netjes krasvrij met deze beschermfolie voor de 
deurhendels.

Bumperbescherming Deze perfect passende bumper     -
bescherming beschermt je Hyundai i20 tegen beschadig-
ingen bij het in- en uitladen. Verkrijgbaar in matzwart.

Deursierlijst Deze sierlijst op de flanken accentueert de 
vloeiende lijnen van de carrosserie.

Deze instaplijsten beschermen de carrosserie tegen krassen 
en geven de Hyundai i20 een extra sportieve uitstraling. 
Deze set bestaat uit vier (voor en achter) instaplijsten met 
een i20-logo.

Bumperbeschermfolie Beschadigingen bij het in- en uitla-
den van bagage zijn verleden tijd dankzij deze bumperbe-
schermfolie, verkrijgbaar in transparant en in zwart.

RVS achterklepsierlijst Deze sierlijst van RVS op de achter-
klep benadrukt de breedte van de Hyundai i20.

Uitlaatsierstuk ovaal Voor een nog sportievere uitstraling 
kun je kiezen voor een ovalen uitlaatsierstuk.



Lichtmetalen velgen Hét accessoire om je Hyundai i20 helemaal naar jouw eigen smaak te verfraaien zijn lichtmetalen velgen. De wielen bepalen namelijk voor een groot 
deel de uitstraling van een auto. Alle velgen zijn speciaal ontwikkeld, getest en goedgekeurd voor de Hyundai i20. Ga langs bij je Hyundai. Er zijn verschillende maten velgen 
beschikbaar. En denk ook eens aan een winterbandenset. 

Protectpakket i20 Bescherm je Hyundai i20 met het Protectpakket basis, bestaande uit zwarte instapbeschermfolie, zwarte bumperfolie en zwarte stootlijsten met i20-logo. Of kies voor Protectpakket uitgebreid, met als extra een set rubber-
matten en een waterdichte bagagebak met i20-logo.

Wielhoezenset Houd je kleding en garage of schuur schoon en netjes. 
Elke hoes is voorzien van ergonomische handgrepen, een symbool dat 
de positie van het wiel onder de auto weergeeft en een geïntegreerd 
zakje om de wielmoeren veilig in te bewaren. Set van 4.



Armsteun Deze middenarmsteun met stoffen bekleding 
verhoogt het rijcomfort in de Hyundai i20.

Hyundai i20 - Accessoires 
Interieur & veiligheid

Blijven genieten
Eenmaal ingestapt wil je blijven 
genieten. Nu is de Hyundai i20 
standaard al een fraaie, veelzijdige 
auto, maar het kan allemaal nóg aan-
trekkelijker en comfortabeler. En ter 
bescherming van de vloerbekleding 
van je auto is er een ruime keuze uit 
originele Hyundai-vloermatten.

Mattenset rubber Deze duurzame rubberen vloermatten 
houden de originele bekleding schoon en zijn eenvoudig te 
reinigen (ook versie met blauwe accenten leverbaar).

Mattenset N of N Line Er zijn ook sportieve velours matten-
sets verkrijgbaar met N- of N Line-logo.

Mattenset semi-velours Met deze semi-velours vloermatten 
houd je de oorspronkelijke vloerbekleding van je Hyundai 
i20 mooi en schoon.

Mattenset luxe velours Net dat beetje extra uitstraling? 
Deze luxe veloursmatten van hoogstaande kwaliteit (lange 
levensduur) zijn rondom afgewerkt met nubuk-bandeer-
band. Beide matten voorin zijn voorzien van een i20-logo.

Hyundai Glasscoat Deze interieur- en exterieurbehandeling beschermt tegen weersinvloeden en andere omgevingsfactoren. 
Inclusief 5 jaar garantie en koffer aftercare-producten om je Hyundai in topconditie te houden. Vraag je Hyundai-dealer naar 
de uitgebreide brochure over Glasscoat.

Stel je ideale Hyundai i20 samen op 
www.hyundai.com/nl/i20/configurator.



Parkeersensoren Voorkom bumperschade en eindeloos 
insteken bij het inparkeren met deze subtiel in de achter-
bumper weggewerkte parkeersensoren. 

Kledinghanger Hang je colbert kreukvrij op aan deze luxe 
kledinghanger. Eenvoudig te bevestigen aan de hoofdsteun 
op de voorstoel van je Hyundai i20.

Het Hyundai-calamiteitenpakket 8 in 1 bestaat uit een  
door Het Oranje Kruis goedgekeurde verbandset, een set  
(van de meest voorkomende) reservelampen*,  een set  
handschoenen, een gevarendriehoek, een LED-knijplamp,  
2 veiligheidsvesten conform EN 471, een parkeerschijf (met 
aan de achterzijde een laadwijzer voor elektrische auto's) en 
een Hyundai-ijskrabber.         

Hyundai i20 - Accessoires 
Comfort & technologie

Comfortabel op weg
Relaxed en comfortabel autorijden, wat 
heerlijk! De doordachte accessoires voor  
de Hyundai i20 helpen je om relaxed en 
veilig je doel te bereiken. Het handige  
Hyundai-calamiteitenpakket biedt  
uitkomst in geval dat dit nodig is en de 
chique LED-verlichting in de voetenruimte 
schijnt je bij tijdens het in- en uitstappen.

* Xenon- & LED-verlichting maken, gezien de lange levensduur, geen deel uit van deze set.

LED-verlichting voetenruimte Chic en handig: wanneer je als het donker is het portier opent, schijnt de uitnodigende 
LED-verlichting (ook in wit leverbaar) in de voetenruimte je bij tijdens het instappen. Ook voor de voetenruimte achterin 
beschikbaar.

Stel je ideale Hyundai i20 samen op 
www.hyundai.com/nl/i20/configurator.



De afneembare trekhaak heeft het voordeel dat deze, indien 
niet in gebruik, geen afbreuk doet aan het design. Bijkomend 
voordeel is dat je je dan ook niet kunt stoten. De trekhaak is 
eenvoudig te monteren en demonteren. Er is ook een vaste 
trekhaak verkrijgbaar. 

Fietsendrager (t.b.v. montage op de trekhaak) & bekabelingset Voor sportieve mensen is de Hyundai i20 de perfecte auto. Hij heeft een laadgewicht van maar liefst 60 kilo in combinatie 
met onderstaande Uebler-fietsendragers. Deze geteste en goedgekeurde combinatie maakt het mogelijk om twee (elektrische) fietsen tegelijk te vervoeren. Bij gebruik van de fietsendrager-
montagebeugel in combinatie met een volle belading (kofferbak en passagiers achterin) adviseren wij je om hulpveren te laten installeren. Deze verhogen het comfort en weggedrag van je 
Hyundai i20 bij zware belading, terwijl ze het weggedrag niet nadelig beïnvloeden bij normaal gebruik.

Hyundai i20 - Accessoires 
Bagagesystemen & trekhaken

Alle kanten op
Stedentrip of fietsvakantie in de  
natuur? Met deze accessoires voor 
de Hyundai i20 kun je alle kanten op. 
Er is altijd een oplossing. 

Fietsendrager Uebler f24 Eenvoudige montage met 
bijzonder laag gewicht. Net als de i21 heeft de f24 een zeer 
compact opbergformaat. Geschikt voor maximaal 2 (elektri-
sche) fietsen (de maximale belasting van deze fietsendrager 
is maar liefst 60 kilo!).

Hulpveren zijn een must bij een trekhaak. Ze bieden extra 
ondersteuning aan de bestaande autoveren, zodat een 
zwaarbeladen auto beter in balans is en verhogen daardoor 
de veiligheid. Bij normale belasting hebben de hulpveren 
weinig tot geen invloed op het rijcomfort en weggedrag.

Fietsendrager Uebler i21 Deze drager is volledig inklapbaar 
en kantelbaar met 1 voet! Hij heeft een eenvoudige ergo-
nomische bediening/montage en bijzonder laag gewicht. 
Geschikt voor maximaal 2 (elektrische) fietsen (de maximale 
belasting van deze fietsendrager is maar liefst 60 kilo!).

Stel je ideale Hyundai i20 samen op 
www.hyundai.com/nl/i20/configurator.



Kofferbakmat Gebruik de kofferbak gerust waarvoor hij is bedoeld. Deze kofferbakmat beschermt de oorspronkelijke  
bekleding optimaal.

Bagagebak Het vervoer van natte of vieze spullen wordt makkelijker dan ooit met deze waterdichte bagagebak. 
Hiermee voorkom je tevens het hinderlijk schuiven van de bagage.



Altijd een relaxte  
rit met het comfort 
en gemak van  
originele Hyundai- 
accessoires. 



Hyundai i20 - Accessoireprijslijst per 1 juli 2022

Comfort & technologie

LED-verlichting voetenruimte voor (wit of blauw) € 179

LED-verlichting voetenruimte achter (wit of blauw) (alleen i.c.m. voor) € 189

Parkeersensoren achterzijde € 409

Portable navigatie vanaf € 139

Exterieur & styling

Achterklepsierlijst (zwart, rood of turquoise) € 125

Achterklepsierlijst in RVS € 129

Beschermfolie deurhendels € 65

Bumperbeschermfolie transparant € 55

Bumperbeschermfolie zwart € 55

Bumperbescherming in zwart, rood of turquoise  €  135

Deurhendel-accenten in zwart, rood of turquoise € 129

Deursierlijstenset in RVS € 179

IJs- en zonnescherm € 69

Mistlamp-accenten in zwart, rood of turquoise € 209

Protectpakket basis (instapbeschermfolie, bumperfolie, stootlijst met logo) € 199

Protectpakket uitgebreid (Protectpakket basis + mattenset rubber + bagagebak) € 309

Spatlappenset voor- of achterzijde  € 69

Set lichtmetalen 15-inch velgen (winterwielenset) Informeer bij je dealer

Set lichtmetalen 16-inch velgen (winterwielenset) Informeer bij je dealer

Set lichtmetalen 17-inch velgen Informeer bij je dealer

Sideskirtsset in zwart, rood of turquoise  €  309

Spiegelkappenset in zwart, rood of turquoise € 199

Stootlijstenset Design 1 € 229

Stootlijstenset Design 2 € 149

Striping ‘Sport stripes’ (in hoogglans wit, matzwart of zeeblauw) € 169

Striping ‘Racing stripes’ (in hoogglans wit, matzwart of zeeblauw) € 209

Stuurwiel-accenten in zwart, rood of turquoise € 125

Uitlaatsierstuk ovaal  €  85

Wielhoezenset  €  49

Wielmoerslotenset  €  39

Interieur & veiligheid

Armsteun met opbergvak aan zijkant stoel € 299

Calamiteitenpakket Standaard (8 in 1) € 59

Kinderstoel Isofix ReBoarder 360° € 289

Kinderstoel Isofix Premium € 179

Kinderstoel-stoelbeschermer (diverse opties) vanaf € 9,95

Kledinghanger € 69

Mattenset luxe velours € 59

Mattenset naaldvilt € 45

Mattenset rubber i20 met grijze details € 89

Mattenset rubber i20 met blauwe details € 89

Mattenset semi-velours € 39

Mattenset velours met N-logo € 79

Mattenset velours met N Line-logo € 79

Instapbeschermfolie transparant € 65

Instapbeschermfolie zwart € 39

Instaplijsten (4-delige set) € 149

Stoelorganizer € 12,95

Winterbandenset op aluminium 15-inch velg Informeer bij je dealer

Winterbandenset op stalen 15-inch velg Informeer bij je dealer  

Bagagesystemen & trekhaken

Bagagebak € 59

Bagagenet kofferbak € 55

Fietsendrager (t.b.v. trekhaak) vanaf € 249

Fietsendrager Uebler f24 (opvouwbaar)  € 549

Fietsendrager Uebler i21 (opvouwbaar & kantelbaar) € 749

Oprijgootset in tas t.b.v. fietsendrager Uebler i- & f-serie € 115

Kofferbakmat € 49

Kofferbakorganizer 'Hyundai' € 35

Trekhaak vast (niet voor N & N Line) € 479

Trekhaak afneembaar € 699

Trekhaak afneembaar t.b.v. N & N Line € 829

Hulpverenset € 269

Trekhaakkabelset 7-polig € 329

Trekhaakkabelset 13-polig € 359

Geschakelde & constante plus (alleen i.c.m. 13-polige trekhaakkabelset) € 75

Onderhoud

Hyundai Glasscoat (exterieur- & interieurbehandeling) € 399

Alle prijzen zijn inclusief BTW en montage, tenzij anders is aangegeven, en geldig vanaf 1 juli 2022. Prijswijzigingen en/of 
typefouten voorbehouden.

Meer weten? Vraag je Hyundai-dealer naar alle informatie over de leverbare accessoires  
voor de Hyundai i20.



Service op maat 

Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele, 
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai je bij 
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en heb 
je de mogelijkheid je Hyundai twee keer per jaar gratis preventief te laten 
inspecteren op mogelijke ongemakken. Kijk voor meer informatie over de 
services van Hyundai op www.hyundai.com/nl/services.

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14
Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
Tel. (0252) 240 340
www.hyundai.nl

De in deze brochure gebruikte foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie, en kunnen wat betreft 
de specificaties afwijken van de standaardspecificaties per type. Aan de foto’s kunnen geen rechten 
worden ontleend. Hyundai behoudt zich het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen te 
wijzigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder verplichting de reeds op de markt zijnde 
auto’s te wijzigen. Raadpleeg voor alle zekerheid de Hyundai-dealer. Prijswijzigingen en typefouten 
voorbehouden. Zie voor de actuele garantievoorwaarden www.hyundai.com/nl/garanties. M
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Meer weten?
Wil je meer weten over de 
Hyundai i20? Ga voor 
uitgebreide informatie naar 
www.hyundai.com/nl/i20.

Onbeperkte
Kilometer Garantie


