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Hyundai i40 Wagon
Classic | vakiona mm.
Turvallisuus
Ajonhallintajärjestelmä (VSM)
Ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC)
Aktiiviset pääntuet etuistuimilla
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämäräkytkin)
Etumatkustajan turvatyyny
Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä
Hätäjarrutustehostin (BAS)
Hätäjarrutusvaroitin (ESS)
Kaistanvaihtovilkku
Kaksi ISOFIX-turvaistuimen kiinnityspistettä takaistuimella
Koko matkustamon mittaiset turvaverhot
Korkeus- ja syvyyssäädettävät pääntuet etuistuimilla
Kuljettajan polviturvatyyny
Kuljettajan turvatyyny
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Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)
Mekaaniset lapsilukot takaovissa
Mäkilähtöavustin (HAC)
Nopeuden mukaan automaattisesti lukkiutuvat ovilukot
Ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäätö
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)
Sivuturvatyynyt edessä
Tilapäiskäyttöinen varapyörä ja renkaanvaihtotyökalut
Turvavyön esikiristimet edessä
Turvavyön korkeussäätö edessä
Turvavyön muistutin
Turvavyön voimanrajoittimet edessä
Turvavyön voimanrajoittimet takana

Ulkoiset varusteet
16" teräsvanne 205/60R16 renkain, kokopyöräkapseli
Kattoantenni
Kattokiskot
Korinväriset puskurit
Korinväriset ulkokahvat
Korinväriset ulkopeilin kotelot
Kromattu lista sivuikkunoiden ympärillä
LED-lisäjarruvalo
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LED-päiväajovalot
LED-takavalot
Projektorityyppiset ajovalot
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Meikkipeilin valaistus
Mukitelineet lattiakonsolissa
Mukitelineiden liukukansi
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Lämmitettävät ulkopeilit
Manuaalinen ilmastointi
Nopeudenrajoitin

Roiskeläpät edessä ja takana
Takalasin pyyhin ja pesin
Takaspoileri
Ulkopeileihin integroidut LED-sivuvilkut

Sisätilojen varusteet
12 V virran ulosotto keskikonsolissa
60:40 jaettava takaistuin
Hansikaslokeron valaistus
Hopeanväriset sisäkahvat
Istuimien kangasverhoilu
Kannellinen meikkipeili häikäisysuojassa
Karttataskut etu- ja takaovissa
Karttavalot ja aurinkolasikotelo kattokonsolissa
Kattokahva kuljettajalle ja etumatkustajalle
Kattokahva takaistuimen reunapaikoilla
Korkeussäädettävät pääntuet takaistuimella
Kuljettajan istuimen korkeussäätö
Kynnyslistat
Kyynärnoja ja säilytyslokero keskikonsolissa
Lehtitaskut etuistuimien selkänojassa
Lippupidike kuljettajan puoleisessa aurinkolipassa
Lukittava hansikaslokero
Matkustamon tunnelmavalaistus

Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Nahkaverhoiltu vaihdekepin nuppi
Sisävalon viive
Supervision Cluster -mittaristo DOT LCD -infonäytöllä
Säilytyslokero keskikonsolissa
Säädettävä istuinlämmitys etuistuimilla
Säädettävä mittarivalaistus
Takaistuimen kyynärnoja mukitelinein
Takkikoukut (3 kpl)
Tavaratilan ja matkustamon väliverkko
Tavaratilan kuormansidontalenkit
Tavaratilan suojaverho
Valaistu tavaratila
Valaistu virtalukko

Mukavuusvarusteet
6 kaiutinta
Ajotietokone (käyttökielinä mm. englanti, ruotsi ja saksa)
Autohold-paikallaanpitämisavustin
AUX/USB-liitin
Bluetooth-matkapuhelinvalmius
Drive Mode -säädettävä ajodynamiikka
Elektroninen seisontajarru
Keskuslukituksen kauko-ohjaus
Lasinnostajien Auto up/down -toiminto
Lämmitettävä tuulilasin alareuna

Ohjauspyörän audiosäätimet
PTC-lämmitysvastus (vain diesel)
Radio ja mp3-soitin (käyttökielinä mm. englanti, ruotsi ja saksa)
Sähköisesti säädettävät ulkopeilit
Sähkötoiminen ohjaustehostin
Sähkötoimiset lasinnostajat edessä ja takana
Vakionopeuden säädin

Tehdaslisävarusteet Classic-varustetasoon
Metalliväri
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Hyundai i40 Wagon
Comfort | lisänä/erona Classic-varustetasoon
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Pysäköintitutka edessä ja takana
16" kevytmetallivanne 205/60R16 renkain
Korinväriset ulkokahvat kromisomistein
LED-etusumuvalot
Solar control -tuulilasi ja etusivuikkunat
Automaattisesti himmentyvä taustapeili
Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
Hansikaslokeron jäähdytys
Lämmitettävä ohjauspyörä

Sähköisesti säädettävä kuljettajan istuin
Säädettävä istuinlämmitys takaistuimen reunapaikoilla (ei 1.6)
Takaistuimen lukituksen vapautus tavaratilasta
Valaistu jalkatila edessä
Automaattinen kaksialueilmastointi
Peruutuskamera
Radio/DAB/cd/mp3-soitin 4,3" TFT-kosketusnäytöllä (käyttökielinä englanti, ruotsi ja saksa)
Sadetunnistin
Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit

Tehdaslisävarusteet Comfort-varustetasoon
Metalliväri
Navigointijärjestelmä 7,0" TFT-kosketusnäytöllä (käyttökielinä englanti, ruotsi ja saksa)
Xenon-pack:
> Kaksoisksenon-ajovalot
> Staattiset kulmavalot
> Lyhdynpesurit
> Smart Key -avaimeton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä

Style | lisänä/erona Comfort-varustetasoon
Kaistavahti ja -avustin (LKAS)
Sivuturvatyynyt takana
17" kevytmetallivanne 215/50R17 renkain
Kromattu etusäleikkö
Mattakromattu lista sivuikkunoiden ympärillä
Tummennetut takaikkunat
Alumiiniset poljinpinnat
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Supervision Cluster -mittaristo TFT LCD -infonäytöllä (4,2")
Tavaratilan tilanjakaja
Tavaratilan verkko
Navigointijärjestelmä 7,0" TFT-kosketusnäytöllä (käyttökielinä englanti, ruotsi ja saksa)
Smart Key -avaimeton lukitus ja käynnistysjärjestelmä
Sähkötoiminen takaluukku handsfree-toiminnolla
Vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä

Tehdaslisävarusteet Style-varustetasoon
Metalliväri
Leather-pack:
> Istuimien nahkaverhoilu
> Sähköisesti säädettävä etumatkustajan istuin
> Kuljettajan istuimen muistipaikat (2 muistiprofiilia)
> Tuuletetut etuistuimet
Sight-pack:
> Mukautuvat kaksoisksenon-ajovalot
> Kaukovaloassistentti
> Lyhdynpesurit
> Nopeusrajoituksen tunnistusjärjestelmä (SLIF)
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