
„Hyundai i40“ Universalas
Saugos įranga Classic Style

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) 

Aktyvios galvos atramos priekinėse sėdynėse 

Automatinis žibintų valdymas

Avarinio stabdymo stabdžių stiprintuvas (BAS)

Galinių durų užraktai vaikams apsaugoti

Užuolaidinės saugos oro pagalvės

Vairuotojo saugos oro pagalvė

Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)

Aukštai sumontuotas stabdymo žibintas

Reguliuojamas priekinės sėdynės saugos diržo aukštis

Priekinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais

Priekinių sėdynių saugos diržai su įtempikliais

Aukštyn/žemyn ir pirmyn/atgal reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos

Šoninės saugos oro pagalvės priekyje

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)

ISOFIX vaikų kėdučių tvirtinimo sistema

Tris kartus mirksintis posūkio signalas

Keleivio saugos oro pagalvė

Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo jungiklis

Galinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais

Saugos diržų priminimas

Аutomatiniai į greitį reaguojantys durų užraktai

Reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas

Laikinas atsarginis ratas

Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)

Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)

Šoninės saugos oro pagalvės gale       -

Pagalbine eismo juostos palaikymo sistema (LKAS)       -

Informavimo apie ribojamą greitį funkcija (SLIF)       -       o

Išorė Classic Style

Kėbulo spalvos buferiai

Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai

Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos       -

Chromuoti šoninių langų apvadai

Dienos šviesos žibintai su LED

Aukštai sumontuotas stabdymo žibintas su LED

Galiniai žibintai su LED

Purvasargiai priekyje ir gale

Šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkio žibintais su LED

Lęšiniai priekiniai žibintai

Galinis aptakas

Galinio lango valytuvas ir apliejiklis

Antena ant stogo

Stogo bėgeliai

Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos su chromo intarpais       -

Priekiniai rūko žibintai su LED       -

Saulės enegijos laidumą ribojantis priekinio lango ir priekinių šoninių langų stiklai       -

Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai       -

Matiniai chromuoti šoninių langų apvadai       -

Chromuotos priekinės grotelės       -

Tamsintas galinis stiklas       -

Prisitaikantys (AFLS) ksenoniniai priekiniai žibintai (tolimųjų ir artimųjų šviesų) su apliejikliais       -       o
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Salonas Classic Style

12 V maitinimo lizdas

60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė

Daiktų dėtuvė rankos atramoje

Rankenos viršuje įsitverti priekyje (2 vnt.)

Rankenos viršuje įsitverti gale (2 vnt.)

LED taškinis apšvietimas salone

Kabliukai rūbams (3 vnt.)

Pastumiamas puodelių laikiklių dangtelis

Durų slenksčių plokštelės

Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis

Tekstiliniai sėdynių apmušalai

Puodelių laikiklis apatinėje konsolėje

Kišenės priekinėse ir galinėse duryse

Priekinių sėdynių šildytuvai

Pirštinių dėtuvės apšvietimas

Pirštinių dėtuvės užraktas

Apšviečiamas užvedimo mygtukas

Prietaisų skydelis su lentynėle

Uždelstas salono apšvietimo išjungimas

Oda aptrauktas vairas

Oda aptraukta pavarų svirties rankena

Bagažo skyriaus apšvietimas

Kabliai bagažo skyriaus tinklui

Žemėlapio skaitymo lemputės su dėtuve saulės akiniams

Atrama rankai tarp galinių sėdynių su puodelių laikikliu

Aukštyn/žemyn reguliuojamos galinių sėdynių galvos atramos

Reostatas

Kišenės sėdynių atlošuose

Sidabro spalvos durų rankeno       -

Dokumentų laikiklis skydelyje nuo saulės (vairuotojo pusėje)

Apšviečiamas kosmetinis veidrodėlis skydelyje nuo saulės

Kosmetinis veidrodėlis skydelyje nuo saulės su dangteliu

"Supervision" prietaisų skydelis su DOT LCD informacijos ekranu       -

Tinklelis tarp bagažo skyriaus ir salono 

Bagažo skyriaus uždangalas

Reguliaujamas keleivio sėdynės aukštis       -

Galinių sėdynių šildytuvas (nėra 1.6 modelyje)       -

Begeliai ant dugno bagažui pritvirtinti (tik universale)       -

Lengvojo lydinio pedalai       -

Chromuotos vidinės durų rankenos       -

Elektra valdoma galinio lango užuolaida       -

Bagažo tinklas       -

Begeliai ant dugno bagažui pritvirtinti (tik universale)       -

Komforto įranga Classic Style

6 garsiakalbiai

Stovėjimo stabdys su automatine stabdymo slėgio išlaikymo funkcija

AUX/USB lizdas

"Bluetooth" - laisvų rankų įranga

Pastovaus greičio palaikymo sistema

Pasirenkamas važiavimo režimas

Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai

Elektra šildomi šoniniai veidrodėliai

Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai

Oro kondicionierius       -

Elektrinis vairo stiprintuvas

Elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija

PTC keramikinis šildytuvas (tik modeliuose su dyzeliniu varikliu)     - /

Radijas/MP3 grotuvas       -

Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas

Greičio ribojimo sistema

Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo

Kelionės kompiuteris

Valytuvų atitirpinimas

Statymo jutikliai priekyje ir gale       -

Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama       -
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Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis       -

Kojų zonos apšvietimas priekyje       -

Vėsinama pirštinių dėtuvė       -

Šildomas vairas       -

Visiškai automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema       -

Radijas DAB su 4,3 colių TFT jutikliniu ekranu       -

Lietaus jutiklis       -

Galinio vaizdo kamera       -

Galinių sėdynių nulenkimo vienu judesiu rankena bagažo skyriuje       -

"Supervision" prietaisų skydelis su TFT LCD informacijos ekranu (4,2 colių)       -

Navigacijos sistema su 7,0 colių jutikliniu ekranu       -

Pavarų perjungimo mentelės ant vairo       -

Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mygtuku       -

Be rankų elektra atidaromos pakeliamos galinės durys (tik universale)       -

Išmanieji tolimųjų šviesų žibintai       -       o

Integruota vairuotojo sėdynės nustatymų atminties sistema       -       o

Vėdinamos priekinės sėdynės       -       o

Odiniai sėdynių apmušalai       -       o

Elektra valdoma priekinio keleivio sėdynė su juosmens atramos reguliavimu       -       o

Ratai ir padangos Classic Style

16 colių plieniniai ratlankiai su 205/60R16 padangomis ir visą ratlankį dengiančiais gaubtais       -

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/50R17 padangomis       -

Papildoma gamyklinė įranga Classic Style

"Metallic" spalva 395 395

        standartinė įranga

  o    papildoma įranga

  -     nėra
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