Príslušenstvo

Úplne nový TUCSON

Iba originál je
dosť dobrý.

Pridanie osobného dotyku úplne novému modelu Tucson už nemôže byť jednoduchšie. Každé originálne
príslušenstvo Hyundai je navrhnuté a skonštruované tak, aby sa k vozidlu dokonale hodilo. A každý kus je navrhnutý
a vyrobený podľa najprísnejších štandardov spoločnosti Hyundai. To sú vlastnosti, ktoré zabezpečia, že váš úplne
nový Tucson zostane vždy absolútne originálny. Príslušenstvo v tejto brožúre sa vzťahuje na úplne nový Tucson
(modelový rok 2021), hybridné elektrické vozidlo Tucson (HEV/modelový rok 2021) a elektrické vozidlo Tucson MildHybrid (MHEV/modelový rok 2021). Čísla dielov a použiteľnosť príslušenstva nájdete v tabuľke na poslednej strane.
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Preskúmajte
vaše nové
obzory.
Úplne nový Tucson svojim dramatickým štýlom Parametric už určuje nové hranice vo svete
automobilového dizajnu. Naše originálne príslušenstvo dopĺňa tento vzrušujúci nový vzhľad a zároveň
pridáva ďalšie úrovne všestrannosti. Vďaka tomu je úplne nový Tucson dokonalým partnerom na cestách za
objavovaním vašich vlastných nových obzorov.
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Rozžiarte si každý deň.
Naše vysoko účinné a mimoriadne jasné LED svetelné príslušenstvo poskytuje užitočné a jasné osvetlenie, a to tak vo vnútri, ako aj okolo
úplne nového modelu Tucson. Typická starostlivosť a pozornosť, ktoré dopĺňajú jeho výnimočný dizajn a schopnosti.
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Pripravený na čokoľvek. Kedykoľvek.
Krása nášho sortimentu originálneho príslušenstva spočíva v tom, že odráža váš mnohostranný život. Takže si budete môcť vylepšiť váš úplne nový
Tucson spôsobmi, ktoré vám pomôžu zvýšiť pôžitok aj v tých najstudenších zimných a najteplejších letných obdobiach. Čokoľvek chcete robiť,
kamkoľvek chcete ísť.
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Čierna Piano black

Zdôraznite váš charakter.
Všetko je to otázka vkusu. Nech už dáte prednosť pútavej elegancii klavírnej čiernej s vysokým leskom alebo rezervovanejšej
subtílnosti brúseného hliníka. Vybraný motív môžete zachovať pomocou rôznych štýlových vylepšení.
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Vzhľad lešteného hliníka
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ŠTÝL

ŠTÝL

Váš osobný dotyk.

Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá
S týmito krytmi spätných zrkadiel pridáte exteriéru vášho modelu
Tucson výrazný dizajnový detail.
Bočné ochranné lišty dverí
Dodajte prvotriednu dynamiku bočnej strane vášho vozidla
Tucson s týmito bočnými ozdobnými lištami.

Starostlivým výberom originálneho príslušenstva môžete vytvoriť úplne nový Tucson, ktorý bude jedinečný pretože
podčiarkne celkový vzhľad, ktorý ste si vybrali vy sami.

Ozdobná lišta na zadný nárazník
Táto ozdobná lišta dodáva jemný a rafinovaný vodorovný detail
po celom hornom povrchu zadného nárazníka modelu Tucson.
K dispozícii tiež v čiernom zrnitom prevedení, ktoré má tak
štýlovú, ako aj ochrannú funkciu.

Exteriérová štýlová súprava
Vystúpte z davu s týmto štýlovým sortimentom doplnkov pre
nový model Tucson, za ktorými sa ľudia budú otáčať. Štýlová
súprava obsahuje kryty spätných zrkadiel, bočnú ozdobnú lištu
a ozdobnú lištu dverí batožinového priestoru. Dostupné v čiernej
klavírnej farbe a brúsenom hliníku.

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru
Špičková elegancia v každom detaile. Táto lišta dodáva dverám
batožinového priestoru štýlový detail.

Vzhľad lešteného hliníka

Čierna Piano black

1

Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá, N7431ADE00BL
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Kryty na vonkajšie / Bočné ochranné
spätné zrkadlá
lišty dverí
1

2

/

Ozdobná lišta na zadný nárazník, N7274ADE00BL

Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá, N7431ADE00BR

3

Ozdobná lišta na zadný nárazník, N7274ADE00BR
2

Ozdobná lišta na dvere
batožinového priestoru

Kryty na
vonkajšie spätné
zrkadlá

3

1
Exteriérová štýlová súprava, N7300ADE00BL
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Bočná ozdobná lišta, N7271ADE00BL

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru, N7491ADE00BL

Bočná ozdobná lišta, N7271ADE00BR

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru, N7491ADE00BR

/

Bočné
ochranné
lišty dverí
2

/

Ozdobná lišta na
dvere batožinového
priestoru
3

Exteriérová štýlová súprava, N7300ADE00BR
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ŠTÝL

ŠTÝL

Ochranné prahové lišty
Aby bol prvý dojem aj posledným. Pasažierov v kabíne privítajú
tieto prahové lišty z nehrdzavejúcej ocele s logom Tucson.
Stúpačky, športové
Zvýraznite športového ducha exteriéru vášho modelu Tucson
pomocou týchto stúpačiek umožňujúcich ľahké a bezpečné
nastupovanie do kabíny vozidla, ktoré môžu byť vybavené aj
protišmykovými gumovými vložkami. Unesú až 180 kg.

Emblémy, závodné pruhy, N7200ADE00BL

Stúpačky, robustné
Tieto matné hliníkové stúpačky umocňujú robustnú neohrozenosť
celkového štýlu vášho modelu Tucson. Sú vybavené aj protišmykovými
gumovými vložkami pre lepší prístup do kabíny. Unesú až 180 kg.
Podsvietená verzia bude k dispozícii od 2. štvrťroku 2021.

Emblémy, športové pruhy
Zvýšte pohľady pomocou týchto športových pruhov, za ktorými
sa ľudia budú otáčať, a ktoré zvýrazňujú tvarovanú hornú časť
bočnej línie.

Emblémy, závodné pruhy
Vytvorte dojem ešte väčšej športovosti a rýchlosti pomocou
pútavých závodných pruhov na kapotu a strechu vášho vozidla.

LED osvetlenie batožinového priestoru a dverí batožinového
priestoru
Už nikdy viac sa nebudete cítiť bezmocní pri hľadaní nejakej veci
v tme. Ani do ničoho počas toho nestupíte. Vychutnajte si
dokonalú viditeľnosť v batožinovom priestore aj mimo neho!

Prahové lišty, N7450ADE00ST a N7450ADE01ST

Stúpačky, robustné (s čiernym nádychom), N7370ADE00BL

Stúpačky, športové, N7F37AC000

Stúpačky, robustné (so sivým nádychom), N7370ADE00GR

Emblémy, športové pruhy, N7200ADE10BL
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LED osvetlenie batožinového priestoru a dverí batožinového
priestoru, 99652ADE00

Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED
Zvýraznite prémiovú atmosféru v kabíne pomocou skrytého
osvetlenia priestoru pod nohami. Vytvára žiaru uvítacieho
osvetlenia pomocou rafinovaného osvetlenia priestoru pri
každom otvorení a zatvorení dverí. Dostupné v modrej a klasickej
bielej farbe.

LED osvetlenie dverí
Štýl budete mať zaručený. Toto jemné, ale nezameniteľné LED
osvetlenie interiéru, vám umožní lepšie vidieť pri nastupovaní
a vystupovaní z vozidla, a to najmä v tme. Dá sa namontovať na
všetky štyri dvere. Dostupné od 2. štvrťroka 2021.

LED osvetlenie priestoru na nohy, modré, prvý rad, 99650ADE20

LED osvetlenie priestoru na nohy, biele, prvý rad, 99650ADE20W

LED osvetlenie dverí, 99655ADE00

LED osvetlenie priestoru na nohy, modré, druhý rad, 99650ADE31

LED osvetlenie priestoru na nohy, biele, druhý rad, 99650ADE31W

LED projekčné svetlá na dverách s logom Hyundai, 99651ADE00H

LED projekčné svetlá na dverách s logom Hyundai
S logom Hyundai premietaným na zem vedľa otvorených
predných dverí prinášajú do tmy viac jemnosti.
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DISKY

DISKY

Vyniknite štýlom.

19" zliatinové disky

Nič neprekoná efekt, ktorý môžu mať na vzhľad auta špičkové zliatinové disky. A tieto disky sú navrhnuté a vyrobené tak, aby
spĺňali najprísnejšie štandardy spoločnosti Hyundai.

17" zliatinové disky

18" zliatinové disky
7. Zliatinový disk 19", Sinchon,
grafitový, N7400ADE09GR

Č.

1. Zliatinový disk 17", Itaewon,
dvojfarebný, N7400ADE07BC

3. Zliatinový disk 17",
52910N7160PAC
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2. Zliatinový disk 17", Itaewon,
grafitový, N7400ADE07GR

4. Oceľový disk 17",
N7401ADE07

5. Zliatinový disk 18", Hongdae,
grafitový, N7400ADE08GR

6. Zliatinový disk 18"
52910N7200PAC

Príslušenstvo

8. Zliatinový disk 19", Sinchon,
dvojfarebný, N7400ADE09BC

Číslo dielu

ICE

MHEV

HEV

9. Zliatinový disk 19"
52910N7300PAC

Špecifikácie

1.

Zliatinový disk 17", Itaewon

N7400ADE07BC

●

●

●

17" zliatinový disk s piatimi dvojitými lúčmi, dvojfarebný, 7,0J x 17, vhodný pre pneumatiky 215/65 R17.
Dodávajú sa s krytkami a dajú sa použiť originálne matice.

2.

Zliatinový disk 17", Itaewon

N7400ADE07GR

●

●

●

17" zliatinový disk s piatimi dvojitými lúčmi, grafitový, 7,0J x 17, vhodný pre pneumatiky 215/65 R17. Dodávajú
sa s krytkami a dajú sa použiť originálne matice.

3.

Zliatinový disk 17"

52910N7160PAC

●

●

●

17“ zliatinový disk, 7,0J x 17, vhodný pre pneumatiky 215/65 R17. Krytka a matice nie sú súčasťou.

4.

Oceľový disk 17"

N7401ADE07

●

●

●

17" oceľový disk s desiatimi lúčmi, grafitový, 7,0J x 17, vhodný pre pneumatiky 215/65 R17. Ideálny pre použitie
pri zimných pneumatikách. Dodávajú sa s krytkami a dajú sa použiť originálne matice.

4,1

Oceľový disk 17"

52910N7000PAC
(nie je znázornený)

●

●

●

Ideálny pre použitie pri zimných pneumatikách. 7,0J x 17, vhodný pre pneumatiky 215/65 R17.

5.

Zliatinový disk 18", Hongdae

N7400ADE08GR

●

●

18" grafitový zliatinový disk, 7,5J x 18, vhodný pre pneumatiky 235/55 R18. Dodávajú sa s krytkami a dajú sa
použiť originálne matice.

6.

Zliatinový disk 18"

52910N7200PAC

●

●

18" zliatinový disk, 7,5J x 18, vhodný pre pneumatiky 235/55 R18. Krytka a matice nie sú súčasťou.

7.

Zliatinový disk 19", Sinchon

N7400ADE09GR

●

●

●

19" zliatinový disk s desiatimi lúčmi, grafitový, 7,5J x 19, vhodný pre pneumatiky 235/50 R19. Dodávajú sa
s krytkami a dajú sa použiť originálne matice.

8.

Zliatinový disk 19", Sinchon

N7400ADE09BC

●

●

●

19" zliatinový disk s desiatimi lúčmi, dvojfarebný, 7,5J x 19, vhodný pre pneumatiky 235/50 R19. Dodávajú sa
s krytkami a dajú sa použiť originálne matice.

9.

Zliatinový disk 19"

52910N7300PAC

●

●

●

19" zliatinový disk, 7,5J x 19, vhodný pre pneumatiky 235/50 R19. Krytka a matice nie sú súčasťou.

10.

Poistné kolesové matice a kľúč

99490ADE50

●

●

●

Tieto poistné kolesové matice poskytujú spoľahlivú ochranu proti odcudzeniu. V pokoji a bez akýchkoľvek
obáv sa môžete spoľahnúť na to, že vaše zliatinové disky zostanú na svojom mieste

11.

Obaly na uskladnenie kolies

99495ADB00

●

●

●

Súprava 4 obalov na uskladnenie kolies, ktoré udržia vaše kolesá, oblečenie a úložný priestor čisté. Taktiež chránia
interiér vozidla počas prepravy. Nastaviteľné – jeden rozmer pre všetky kolesá (až do rozmeru 255/45 R20).

12.

TPMS – Systém monitorovania
LP52940BV100K
tlaku v pneumatikách

●

●

●

Urobte z bezpečnosti a hospodárnosti pri jazde najvyššiu prioritu vďaka originálnym snímačom zaisťujúcim optimálne
fungovanie pneumatík. Súprava TPMS Vám umožňuje nepretržite monitorovať tlak vzduchu v pneumatikách. Súprava 4 ks.

Poznámka I – Pre vozidlá, ktoré sú od výroby vybavené 17" oceľovými diskami – matice (5295014140) pre zliatinové disky si objednajte samostatne.
Poznámka II – Pre vozidlá, ktoré sú od výroby vybavené 17" zliatinovými diskami – matice (529503Y000) pre oceľové disky si, prosím, objednajte samostatne.

10. Poistné kolesové matice a kľúč, 99490ADE50

11. Obaly na uskladnenie kolies, 99495ADB00
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PREPRAVA

PREPRAVA

Všetko na palube!
Úplne nový Tucson je vozidlo, ktoré bolo vytvorené s cieľom obohatiť množstvo životných štýlov. Je to zrejmé pri výbere
z ponuky originálneho príslušenstva.

Strešný box
Bez ohľadu na dôvod a bez ohľadu na ročné obdobie: keď potrebujete dodatočné
uskladnenie pre vaše vozidlo Tucson, tento strešný box vám poskytne kvalitu a potrebný
priestor. Je aerodynamický a elegantný, jednoducho sa inštaluje a je robustný, pričom tiež
obsahuje otváranie z obidvoch strán za účelom rýchleho nakladania a vykladania.
Uzamykateľný na predchádzanie krádežiam. Celková kombinovaná hmotnosť strešného
boxu, priečneho strešného nosiča a nákladu nesmie presiahnuť 80 kg.

144 x 86 x 37,5 cm

330 l

kg

Priečny strešný nosič
Získajte viac miesta pre svoje dobrodružstvá. Tieto bezpečné a ľahké priečne strešné nosiče
sú univerzálne vytvorené pre strešné koľajnice modelu Tucson a ľahko sa inštalujú. Aby ste
mohli vyraziť na budúce výlety so všetkým, čo potrebujete. Vždy skontrolujte maximálne
zaťaženie strechy svojho vozidla.

Nosič lyží a snowboardov
Rodinné riešenie pre akčné zimné dovolenky. „Nosič lyží a snowboardov model 400“
určený na 4 páry lyží alebo 2 snowboardy sa montuje rýchlo a pohodlne a dá sa dokonca
aj uzamknúť, aby Vaše vybavenie zostalo v bezpečí. Ak potrebujete ešte viac úložného
priestoru, môžete si vybrať „Nosič lyží a snowboardov model 600“ na až 6 párov lyží
alebo 4 snowboardy.

Nosič na bicykle Active
Všetky potešenia z cyklistiky s minimálnym úsilím pri nakladaní. Vďaka držiaku rámu
s rýchlym uzamykaním, inteligentným držiakom kolies a nastaviteľnými rýchloupínacími
popruhmi je to hračka. Unesie až 17 kg a je vybavený aj bezpečnostným zámkom.

Nosič na bicykle Pro
S týmto prémiovým nosičom sa zbavíte zbytočnej námahy pri nakladaní a vykladaní
bicykla pri ďalšom cyklistickom výlete. Jednoducho umiestnite bicykel na držiak rámu
a pomocou komfortných otočných ovládačov v úrovni strechy ho môžete jednou rukou
upraviť a zaistiť. Nosnosť je do 20 kg. Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom
uzamykania.

Chránič na prevoz psov
Viac komfortu pre cestujúcich a psa. Perfektne zapadne medzi operadlá zadných
sedadiel a strechu vášho vozidla Tucson. Táto jednoducho inštalovateľná mriežka je
navrhnutá tak, aby udržovala domáce zvieratá a náklad v batožinovom priestore bez
obmedzenia výhľadu vodiča.

Strešný box 330, 99730ADE10

195 x 73,8 x 36 cm

390 l

Strešný box 390, 99730ADE00
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Priečny strešný nosič, N7211ADE00AL

Nosič lyží a snowboardov 600, 99701ADE00

Nosič lyží a snowboardov 400, 99701ADE10

Nosič na bicykle Pro, 99700ADE00

Nosič na bicykle Active, 99700ADE10

Chránič na prevoz psov, N7150ADE00
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POHODLIE

Viac než len pocit.
Pohodlie je tiež stav mysle. Uľahčuje a spríjemňuje každú cestu všetkým na palube.

Ťažné zariadenie, pevné
Hľadáte pohodlné a spoľahlivé riešenie na prepravu ťažkých
nákladov na pravidelnej báze? Toto ťažné zariadenie odolné voči
korózii má plný počet bodov vo všetkých kategóriách. Maximálny
užitočný náklad pre použitie nosiča na bicykle je 75 kg vrátane
hmotnosti nosiča na bicykle.
Ťažné zariadenie, odnímateľné
Odnímateľné a predovšetkým spoľahlivé: Môžete sa spoľahnúť,
že toto oceľové ťažné zariadenie odolné voči korózii prepraví Váš
náklad bezpečne a efektívne. Vďaka 3-guľôčkovému
uzamykaciemu systému sa dá jednoducho odpojiť. Maximálny
užitočný náklad pre použitie nosiča na bicykle je 75 kg vrátane
hmotnosti nosiča na bicykle.

Ochrana čelného skla pred námrazou/slnečným žiarením
Komfort a viditeľnosť počas celého roka. Táto ochrana čelného
skla zabraňuje akumulácii tepla počas slnečných dní a zároveň
zabraňuje vzniku námrazy na čelnom skle, keď teplota klesne pod
bod mrazu.
Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia
Pri každodenných výletoch na bicykli alebo počas cyklistických dovoleniek Vás tento
nosič zbaví všetkých problémov s nakladaním a vykladaním. Odnesie dva bicykle
s maximálnym užitočným nákladom 60 kg. S kompaktným nosičom a ochranou proti
odcudzeniu môžete s naloženým bicyklom dokonca otvoriť dvere batožinového
priestoru!

Súprava kabeláže pre ťažné zariadenie, 13-kolíková a 7-kolíková
Inštalácia využíva originálne konektory vozidla a multifunkčný
modul prívesu, ktorý rozširuje všetky potrebné signály. Je
kompatibilná s prívesmi s bežnými žiarovkami a LED svetlami
a obsahuje zvukové upozornenia otáčania prívesu alebo zlyhania
brzdových svetiel. Obsahuje aj výstražnú zvukovú signalizáciu pre
prípad poškodenia žiaroviek. Zadné hmlové svetlo vozidla sa
automaticky vypne, keď sa pripojí príves.

Organizátor batožinového priestoru, sklopný
Ideálny na rýchle usporiadanie a zabezpečenie akéhokoľvek druhu spotrebného tovaru.
Dá sa sklopiť do roviny, čo vytvára priestor pre vaše ďalšie dobrodružstvo. S praktickými
popruhmi a držadlami na prenášanie určenými na pohodlnú prepravu mimo vášho
vozidla. Označené logom Hyundai.

Držiak pre iPad® slúžiaci pre zábavu na zadných sedadlách
Filmy, aplikácie, hudba a ešte omnoho viac. Vďaka tomuto
držiaku pohodlne namontovanému na zadnej strane predného
sedadla si pasažieri na zadných sedadlách môžu vychutnať veľa
zábavy so zariadením iPad®. Môžete ho nakláňať a otáčať, až kým
nedosiahnete dokonalý pozorovací uhol.

Vešiak na oblek
Docestujete s nepokrčenými odevmi. Jednoducho ho upevnite
na predné sedadlo a potom si ho zaveste do kancelárie alebo
hotelovej izby. Ak na zadnom sedadle bude sedieť pasažier,
vešiak je potrebné odmontovať.

Systém s 13-kolíkovou zásuvkou je pripravený na ovládanie
všetkých funkcií moderných karavanov.
13-kolíková: N7621ADE00PC (vodotesné puzdro zásuvky)
7-kolíková: N7620ADE00PC (s odtokovými otvormi, aby sa
zabránilo hromadeniu vody)
V závislosti od skutočného využívania ťažného zariadenia sú
k dispozícii adaptéry na dočasnú zmenu zo 7-kolíkovej zásuvky
na 13-kolíkovú a naopak.
Adaptér z 13-kolíkovej (vozidlo) na 7-kolíkovú (príves/karaván):
E919999137
Adaptér z 7-kolíkovej (vozidlo) na 13-kolíkovú (príves/karaván):
55622ADB00

Ťažné zariadenie, pevné, N7280ADE00

Ochranná plachta proti námraze/slnku, N7723ADE00

Ohľadom ďalších informácií sa poraďte s predajcom.

Ťažné zariadenie, odnímateľné, N7281ADE00
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Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia, E823055001

Organizátor batožinového priestoru, sklopný, 99123ADE00

Držiak pre iPad® slúžiaci pre zábavu na zadných sedadlách,
99582ADE01

Vešiak na oblek, 99770ADE00
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OCHRANA

OCHRANA

Gumené rohože
Nech už je počasie alebo Vaše dobrodružstvo akokoľvek extrémne, tieto odolné a ľahko
sa čistiace rohože tvoria ochrannú vrstvu proti mokrým, zablateným alebo pieskom
znečisteným topánkam.

Zachováva dobrý vzhľad.

Textilné podlahové rohože, velúrové
Velúr vysokej kvality prináša vášmu vozidlu dobrý vzhľad a pritom je táto podlahová
krytina odolná voči opotrebovaniu. Rohože sú vyrobené presne na mieru, pričom na
rohožiach v prvom rade je logo modelu Tucson a na mieste ich držia upevňovacie body
s protišmykovou zadnou stranou.

Prvotriedne materiály v úplne novom vozidle Tucson môžu zostať ako nové vďaka tomuto robustnému, ale zároveň
atraktívnemu originálnemu príslušenstvu, ktoré sa vždy perfektne hodí.

Textilné podlahové rohože, štandardné
Táto ochranná vrstva z odolného filcu chráni podlahu v kabíne vozidla pred
každodennými nečistotami. Vyrobené na mieru, s logom modelu Tucson na rohoži
vodiča a protišmykovou zadnou stranou.
Gumená rohož, stredový tunel
Zladená s dizajnom univerzálnych rohoží a perfektne sa hodí na tunel prevodovky. Asi
ako sedlo vyrobené na mieru.

Obojstranná rohož do batožinového priestoru
Vychutnajte si odolnú ochranu s dvomi preklopiteľnými povrchmi – vysokokvalitný velúr
na jednej strane a pružná povrchová úprava odolná voči špine na druhej strane – na
zaistenie vhodnosti pre celú škálu rôznych prepráv, ktoré život so sebou prináša. So
zatlačiteľnými tlačidlami na zaistenie sklápacej ochrany nárazníka pre dodatočnú
ochranu.

Obojstranná rohož do batožinového priestoru, N7120ADE05 a prekrytie nárazníka pre rohož do batožinového priestoru 55120ADE00

Obojstranná rohož do batožinového priestoru, N7120ADE00 a N7120ADE05

Gumené rohože, N7131ADE00GR a CZ131ADE00GR

Textilné podlahové rohože, velúrové, N7143ADE00 a CZ143ADE00
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Textilné podlahové rohože, štandardné, N7141ADE00 a CZ141ADE00

Gumená rohož, stredový tunel, N7131ADE2C a CZ131ADE2C
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OCHRANA

OCHRANA

Vaňa do batožinového priestoru s predĺžením
Špeciálne navrhnutá tak, aby udržiavala operadlá sklopených zadných sedadiel
v špičkovom stave, keď prevážate dlhé a drsné predmety, ktoré by ich mohli poškodiť.
Ľahká fixácia pomocou suchého zipsu.
Vysoká vaňa do batožinového priestoru
Vysoká ochrana batožinového priestoru. Jej vysoké bočné strany udržiavajú
neusporiadaný, zablatený a mokrý náklad mimo látok a materiálov vášho vozidla Tucson.

Vaňa do batožinového priestoru s predĺžením, N7128ADE00/vaňa do batožinového priestoru, N7122ADE00E
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Vysoká vaňa do batožinového priestoru, N7127ADE00

Ochranné fólie pod kľučky dverí
Priehlbiny na kľučkách dverí sú s plynúcim časom mimoriadne
náchylné na opotrebenie. Tieto fólie riešia spomínaný problém
a starajú sa o to, aby lak vyzeral neustále ako nový, bez
škrabancov od nechtov alebo kľúčov.

Ochranná fólia zadného nárazníka, čierna
Zakryté a bez starostí. Vďaka tejto čiernej fólii môžete pokojne
spávať s vedomím, že horná časť zadného nárazníka je chránená
pred škrabancami a odieraním.

Vaňa do batožinového priestoru
Od záhradného náradia po domácich miláčikov – niektoré druhy
nákladu môžu byť vlhké alebo znečistené. Táto polotuhá,
protišmyková a vodeodolná vaňa s vyvýšenými okrajmi, vyrobená
s 30 % podielom biologických materiálov, udržiava váš
batožinový priestor čistý.

Ochranná fólia zadného nárazníka, priehľadná
Efektívna a jednoduchá ochrana tam, kde je najviac potrebná.
Táto diskrétna priehľadná fólia ochráni zadný nárazník pred
poškodením pri nakladaní a vykladaní. Navrhnutá pre lakovaný
nárazník.

Ochranné fólie pod kľučky dverí, 99272ADE00

Ochranná fólia zadného nárazníka, čierna, N7272ADE00BL

Vaňa do batožinového priestoru, N7122ADE05E

Ochranná fólia zadného nárazníka, priehľadná, N7272ADE00TR
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BEZPEČNOSŤ A STAROSTLIVOSŤ

BEZPEČNOSŤ A STAROSTLIVOSŤ

Postarajte sa o vašich milovaných.
Uistite sa, že sú pripravení na nečakané prípady pomocou praktických predmetov na palube, ktoré môžu poskytnúť ochranu pred neočakávanými situáciami - kedykoľvek a kdekoľvek.

Glasscoat
Viac ochrany a viac lesku: Pokročilé zloženie vrstvy Glasscoat
chráni váš exteriér pred efektmi znečistenia, rozpúšťadlami,
posypovou soľou, umytiami vozidla a vtáčími sekrétmi
– nevyžaduje sa voskovanie. Môžete ju použiť dokonca
na uchovanie kobercov a čalúnených častí čistých pred
každodennou špinou a škvrnami.
LP982APE1BROH (bronzový balík)
LP982APE1SILH (strieborný balík)
LP982APE1GOLH (zlatý balík)

Súprava na zimnú starostlivosť o vozidlo
Táto súprava obsahuje fľašku koncentrovanej zimnej kvapaliny
do ostrekovačov, aby sa zaistilo, že vaše stierače budú fungovať
plynulo na čelnom skle. Plus odmrazovací sprej na čelné
sklo, ktorý pomáha odstraňovať námrazu z okien a zabraňuje
opätovnému zamŕzaniu. Škrabka na odstraňovanie ľadu
zrýchľuje odstraňovanie ľadu, zatiaľ čo špongia umožňuje utrieť
skondenzovanú vodu z okien.
LP973APE109H
Komponenty súpravy si môžete tiež objednať samostatne.
Ohľadom ďalších informácií kontaktujte predajcu.

Súprava na letnú starostlivosť o vozidlo
Táto súprava obsahuje fľaštičku koncentrovaného prostriedku
na umývanie čelného skla v letnom období, aby ste mali
zabezpečený dokonalý výhľad na vozovku bez akýchkoľvek
nečistôt. Sprej na odstraňovanie hmyzu odstráni zaschnuté
zvyšky hmyzu z čelného skla a svetlometov. Prostriedok na
čistenie ráfikov kolies so zložením špeciálne pre zliatinové disky
zjednodušuje odstraňovanie brzdového prachu a mazu. Prídavná
špongia pomáha zotierať odolné nečistoty zo sklenených
povrchov.
LP974APE102H
Komponenty súpravy si môžete tiež objednať samostatne.
Ohľadom ďalších informácií kontaktujte predajcu.

Škrabka na ľad s rukavicou
Pohodlne a bez námrazy. Pri zoškrabovaní snehu a ľadu z čelného
skla zostane Vaša ruka v teple a suchu.
LP950APE01H
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Portfólio príslušenstva pre úplne nový Tucson
Č.

Príslušenstvo modelu Tucson

Číslo dielu

ICE

HEV

MHEV

1.

Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá

2.
3.

Špecifikácie

Č.

Príslušenstvo modelu Tucson

Číslo dielu

N7431ADE00BL

•

•

•

Čierna Piano black

Ozdobná lišta na zadný nárazník

N7274ADE00BL

•

•

•

Bočné ochranné lišty dverí

N7271ADE00BL

•

•

•

4.

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru

N7491ADE00BL

•

•

•

Čierna Piano black

5.

Exteriérová štýlová súprava

N7300ADE00BL

•

•

•

Čierna Piano black, obsahuje bočné ozdobné lišty, kryty spätných zrkadiel a ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru

6.

Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá

N7431ADE00BR

•

•

•

Vzhľad lešteného hliníka

7.

Ozdobná lišta na zadný nárazník

N7274ADE00BR

•

•

•

Vzhľad lešteného hliníka

8.

Bočné ochranné lišty dverí

N7271ADE00BR

•

•

•

Vzhľad lešteného hliníka

9.

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru

N7491ADE00BR

•

•

•

Vzhľad lešteného hliníka

10.

Exteriérová štýlová súprava

N7300ADE00BR

•

•

•

Vzhľad lešteného hliníka, obsahuje bočné ozdobné lišty, kryty spätných zrkadiel a ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru

11.

Ozdobná lišta na zadný nárazník

N7274ADE00

•

•

•

Čierna zrnitá, plní aj ochrannú funkciu

12.

Emblémy, športové pruhy

N7200ADE10BL

•

•

•

Matná čierna

13.

Emblémy, závodné pruhy

N7200ADE00BL

•

•

•

Matná čierna

14.

Ochranné prahové lišty

N7450ADE00ST

•

•

•

Súprava 4 ks

15.

Prahové lišty, predné

N7450ADE01ST

•

•

•

Súprava 2 ks

16.

Stúpačky, robustné

N7370ADE00BL

•

•

•

S čiernym nádychom

17.

Stúpačky, robustné

N7370ADE00GR

•

•

•

So sivým nádychom

18.

Stúpačky, osvetlené

N7370ADE10

•

•

•

Dostupné od 2. štvrťroka 2021

19.

Stúpačky, športové
LED osvetlenie batožinového priestoru
a dverí batožinového priestoru

N7F37AC000

•

•

•

ICE

HEV

MHEV

Čierna Piano black

37.
38.

Čierna Piano black

39.

Vešiak na oblek
Organizátor batožinového priestoru, sklopný
Ochrana čelného skla pred námrazou/
slnečným žiarením
Držiak pre iPad® slúžiaci pre zábavu na
zadných sedadlách

99770ADE00
99123ADE00

•
•

•
•

•
•

N7723ADE00

•

•

•

41.

Textilné podlahové rohože, velúrové

N7143ADE00

42.
43.
44.
45
46.
47.
48.
49.
50.

Textilné podlahové rohože, velúrové
Gumené rohože
Gumené rohože
Gumená rohož, stredový tunel
Gumená rohož, stredový tunel
Textilné podlahové rohože, štandardné
Textilné podlahové rohože, štandardné
Rohož do batožinového priestoru
Rohož do batožinového priestoru

CZ143ADE00
N7131ADE00GR
CZ131ADE00GR
N7131ADE2C
CZ131ADE2C
N7141ADE00
CZ141ADE00
N7120ADE00
N7120ADE05

51.

Ochrana nárazníka a rohož do
batožinového priestoru

52.

Vaňa do batožinového priestoru s predĺžením

53.

Štýl

20.

99652ADE00

•

•

•

99650ADE20

•

•

•

Modré, prvý rad

99650ADE31

•

•

•

Modré, druhý rad

99650ADE20W

•

•

•

Biele, prvý rad

21.

Osvetlenie priestoru pod nohami diódami
LED

99650ADE31W

•

•

•

Biele, druhý rad

22.

LED osvetlenie dverí

99655ADE00

•

•

•

Pre vozidlá s funkciou automatického zatvárania/otvárania okien, dostupné od 2. štvrťroka 2021.

23.

LED projekčné svetlá

99651ADE00H

•

•

•

Logo Hyundai, pre vozidlá s funkciou automatického zatvárania/otvárania okien.

Preprava
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Priečny strešný nosič
Strešný box 390
Strešný box 330
Nosič lyží a snowboardov model 600
Nosič lyží a snowboardov model 400
Nosič na bicykle Pro
Nosič na bicykle Active
Chránič na prevoz psov
Ťažné zariadenie, pevné
Ťažné zariadenie, odnímateľné
Súprava kabeláže pre ťažné zariadenie, 13-kolíková
Súprava kabeláže pre ťažné zariadenie, 7-kolíková
Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia

N7211ADE00AL

•

•

•

99730ADE00
99730ADE10
99701ADE00
99701ADE10
99700ADE00
99700ADE10
N7150ADE00
N7280ADE00
N7281ADE00
N7621ADE00PC
N7620ADE00PC
E823055001

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hliníkový
Objem 390 litrov
Objem 330 litrov

Kompatibilné pre vozidlá s prívesovým balíkom (kód doplnku VGXD02)
Kompatibilné pre vozidlá s prívesovým balíkom (kód doplnku VGXD02)
Iba ľavostranný model

Špecifikácie

Pohodlie

40.

99582ADE01

•

•

•

Ochrana
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

Ľavostranný model, súprava 4
Ľavostranný model, súprava 4
So sivým nádychom, ľavostranný model, súprava 4
So sivým nádychom, ľavostranný model, súprava 4
Stredový tunel, jeden kus
Stredový tunel, jeden kus
Ľavostranný model, súprava 4
Ľavostranný model, súprava 4
Obojstranná, použiteľná pre vozidlá bez prémiového zvukového systému
Obojstranná

•
•

•
•
•

•
•

55120ADE00

•

•

•

N7128ADE00

•

•

•

Vysoká vaňa do batožinového priestoru

N7127ADE00

•

•

•

54.

Vaňa do batožinového priestoru

N7122ADE00E

•

•

•

55.

Vaňa do batožinového priestoru

N7122ADE05E

•

•

•

56.

Ochranné fólie pod kľučky dverí

99272ADE00

•

•

•

57.

Ochranná fólia zadného nárazníka

N7272ADE00BL

•

•

•

Čierna

58.

Ochranná fólia zadného nárazníka

N7272ADE00TR

•

•

•

Priehľadná, navrhnutá pre lakovaný nárazník.

Predĺženie
Robustná a optimalizovaná tak, aby sa hodila do operadla zadného sedadla v strednej polohe, kompatibilná aj vtedy,
keď je operadlo v polohe úplne vpredu.
Polotuhá a vyrobená s 30 % podielom biologických materiálov je použiteľná aj pre vozidlá bez prémiového zvukového
systému a je optimalizovaná tak, aby sa hodila do operadla zadného sedadla v strednej polohe, kompatibilná aj vtedy,
keď je operadlo v polohe úplne vpredu.
Polotuhá a vyrobená s 30 % podielom biologických materiálov je použiteľná aj pre vozidlá s prémiovým zvukovým
systémom a je optimalizovaná tak, aby sa hodila do operadla zadného sedadla v strednej polohe, kompatibilná aj vtedy,
keď je operadlo v polohe úplne vpredu.

Bezpečnosť a starostlivosť
59.
60.
61.

Výstražný trojuholník
Bezpečnostná reflexná vesta
Bezpečnostná taška

62.

Glasscoat

63.
64.
65.

Súprava na letnú starostlivosť o vozidlo
Súprava na zimnú starostlivosť o vozidlo
Škrabka na ľad s rukavicou

E883199000
99941ADE00
99940ADE00
LP982APE1BROH
LP982APE1SILH
LP982APE1GOLH
LP974APE102H
LP973APE109H
LP950APE01H

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jedna vesta
Bronzový balík
Strieborný balík
Zlatý balík

ICE – motor s vnútorným spaľovaním (konvenčný benzínový a naftový motor) | HEV – hybridné elektrické vozidlo | MHEV – elektrické vozidlo Mild Hybrid
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Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa
vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného
predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených
v záručnej knižke.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
045051B

Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od
skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu pre
európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok a nie všetky
modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie
a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím predajcom Hyundai o detailoch.

