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Ste plný sebadôvery a túžite po inšpirácii, ktorú ste práve našli v podobe vozidla Hyundai Santa 
Fe a Grand Santa Fe. Dobrodružstvo sa však týmto nekončí. V skutočnosti sa len začína, pretože 
svoje vozidlo Santa Fe a Grand Santa Fe môžete prispôsobiť podľa vlastných predstáv originálnym 
príslušenstvom Hyundai. Presným spôsobom sme ich vyrobili z vysokokvalitných materiálov, 
takže do vášho vozidla Santa Fe a Grand Santa Fe dokonale zapadnú. A spĺňajú aj prísne výrobné 
štandardy vyžadované od všetkých produktov, ktoré nesú označenie Hyundai. Skontaktujte 
sa teda s vaším predajcom a zabezpečte vášmu novému vozidlu Santa Fe a Grand Santa Fe 
nejaké originálne príslušenstvo značky Hyundai - sú jednoducho vyrobené pre seba.

Príslušenstvo v tejto brožúre je určené pre modelové ročníky (MR) 2012, 2015 a 2016 
vozidla Santa Fe.
Všetko príslušenstvo pre modelové ročníky (MR) 2014 a 2016 vozidla Grand Santa Fe 
je uvedené na strane 18 - 19.

Originálne príslušenstvo



Model Santa Fe ste si zvolili preto, lebo sa podobne ako vy vymyká zaužívaným konvenciám a konceptom minulosti. 
Je jasným vyjadrením vašej sebadôvery a nezávislého postoja. Ak chcete ešte viac zvýrazniť svoj osobný štýl,  
vyberte si spomedzi týchto dielov príslušenstva.

Váš štýl. Vaše Santa Fe.

ŠTÝL
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Robustné stúpačky. Robustné hliníkové stúpačky s protišmykovým gumovým vyložením sú veľmi 
praktické pri pripevňovaní strešného príslušenstva, a zjednodušujú prístup do priestoru spolujazdca. 
Praktické a funkčné.
2W370ADE01 (MR12, MR15 a MR16)

Stúpačky, športové. Štýlové a funkčné, v matnom hliníkovom podaní s protišmykovým 
gumovým vyložením; zjednodušujú prístup do kabíny a k príslušenstvu pripevnenému na streche. 
Nekompatibilné so zásterkami, vpredu. 
2WF37AC005 (MR12, MR15 a MR16)

ŠTÝL

Bočné lišty. Precízne leštené bočné lišty 
z nehrdzavejúcej ocele zvýrazňujú robustnú 
eleganciu vozidla Santa Fe.
2W371ADE01 (MR12, MR15 a MR16)

Bodové LED svetlá. Jasné LED osvetlenie 
povrchu zlepšuje pohodlie pri nastupovaní 
do vozidla a vystupovaní z vozidla, a to najmä 
v tme. Bodové LED svetlá, ktoré sa automaticky 
zapínajú a vypínajú spolu s otváraním a zatváraním 
predných dverí.
99651ADE00 (MR12, MR15 a MR16) (referenčný 
obrázok)

Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED. Skryté podlahové osvetlenie priestoru pre nohy. 
Ponúka uvítacie osvetlenie, ktoré sa automaticky zapne a vypne po odomknutí dverí kľúčom. 
Po naštartovaní motora sa osvetlenie stlmí. K dispozícii je modré a biele osvetlenie pre prvý 
a druhý rad sedadiel vozidla. Druhý rad sa dá namontovať iba v kombinácii s prvým radom.
99650ADE00 (modré/prvý rad/MR12, MR15 a MR16)
99650ADE10 (modré/druhý rad/MR12, MR15 a MR16)
99650ADE00W (biele/prvý rad/MR12, MR15 a MR16)
99650ADE10W (biele/druhý rad/MR12, MR15 a MR16)

Ľavá strana:
Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru. Vďaka tejto mimoriadne lesklej lište z nehrdzavejúcej 
ocele získajú dvere batožinového priestoru štýl. Lišta zároveň dopĺňa ostatné dizajnové prvky.
2W491ADE00ST (MR12, MR15 a MR16)



Zliatinový disk 17" Jeju. Zliatinový 
disk s piatimi lúčmi, strieborný, 7,0J x 17, 
vhodný pre pneumatiky 235/65 R17.
2W400ADE00 (MR12, MR15 a MR16)

Súprava 17" zliatinového disku. Zliatinový 
disk s piatimi dvojitými lúčmi, 7,0J x 17-
B, vhodný pre pneumatiky 235/65 R17. 
Súprava obsahuje krytku a päť matíc.
2WF40AK210 (MR12, MR15 a MR 16)

Súprava 19" zliatinových diskov. Zliatinový 
disk s piatimi dvojitými lúčmi, 7,5J x 19-A, 
vhodný pre pneumatiky 235/55 R19. 
Súprava obsahuje krytku a päť matíc
B8F40AK410 (MR12, MR15 a MR16)

TPMS - Systém monitorovania tlaku 
v pneumatikách.
3NF40AC000 (MR12, MR15 a MR16)
Poistné kolesové matice a kľúč.
99490ADE10 (krátke)
99490ADE00 (dlhé)
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DISKY

Zvýrazníte strhujúci dizajnérsky koncept 
”
Storm Edge“ vášho vozidla Santa Fe prostredníctvom 

zliatinových diskov s dynamickým štýlom. 

Vaša osobnosť. Vaše Santa Fe.

Súprava 17" zliatinového disku. Zliatinový disk 
s piatimi dvojitými lúčmi, tmavo-strieborný,  
7,0J x 17, vhodný pre pneumatiky 235/65 R17.
Súprava obsahuje krytku a päť matíc.
2WF40AC170 (MR12, MR15 a MR16)

Súprava zliatinových diskov, 19", dizajn A. 
Zliatinový disk s piatimi dvojitými lúčmi, strieborný, 
7,5J x 19, vhodný pre pneumatiky 235/55 R19. 
Súprava obsahuje krytku a päť matíc.
2WF40AC390 (MR12, MR15 a MR16)

Súprava zliatinových diskov, 19", dizajn B. 
Zliatinový disk s piatimi dvojitými lúčmi, tmavo-
strieborný, 7,5J x 19, vhodný pre pneumatiky 
235/55 R19. Súprava obsahuje krytku a päť matíc.
2WF40AC195 (MR12, MR15 a MR16)

Súprava 19" zliatinových diskov. Zliatinový 
disk s piatimi dvojitými lúčmi, strieborný, 
7,5J x 19, vhodný pre pneumatiky 235/55 R19. 
Súprava obsahuje krytku a päť matíc.
B8F40AC195 (MR12, MR15 a MR16)

Súprava 18" zliatinového disku. Zliatinový disk 
s piatimi dvojitými lúčmi, strieborný, 7,5J x 18, 
vhodný pre pneumatiky 235/60 R18.  
Súprava obsahuje krytku a päť matíc.
2WF40AC180 (MR12, MR15 a MR16)

Zliatinový disk 18" Halla. Zliatinový disk 
s desiatimi lúčmi, strieborný, 7,5J x 17, 
vhodný pre pneumatiky 235/60 R18.
2W400ADE01 (MR12, MR15 a MR16)

Súprava 18" zliatinového disku. Zliatinový disk 
s piatimi dvojitými lúčmi, 7,5J x 18-C, vhodný 
pre pneumatiky 235/60 R18. Súprava obsahuje 
krytku a päť matíc.
2WF40AK310 (MR12, MR15 a MR16)

Súprava 19" zliatinového disku. Zliatinový disk 
s piatimi dvojitými lúčmi, 7,5J x 19-C, vhodný 
pre pneumatiky 235/55 R19. Súprava obsahuje 
krytku a päť matíc.
2WF40AK410 (MR12, MR15 a MR16)

Súprava 18" zliatinových diskov. Zliatinový 
disk s piatimi dvojitými lúčmi, 7.5J x 18-A, 
typ B, vhodný pre pneumatiky 235/60 R18. 
Súprava obsahuje krytku a päť matíc.
B8F40AK310 (MR12, MR15 a MR16)
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PREPRAVA

Nosič na lyže alebo snowboardy Deluxe. Zmestí sa sem až 6 párov lyží alebo 4 snowboardy. 
Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom uzamykania. 
55700SBA20 (MR12, MR15 a MR16)

Nosič na bicykle ProRide. Po umiestnení bicykla do držiaka rámu môžete všetky nastavenia a zaistenia 
vykonať vo výške strechy, a to pomocou jednoručnej otočnej kľuky. Maximálne zaťaženie je 20kg. 
Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom uzamykania.
55701SBA10 (MR12, MR15 a MR16)

Nosič na bicykle FreeRide. Vďaka jeho držiaku rámu s rýchlym zaistením, inteligentným držiakom kolies 
a nastaviteľným popruhom rýchleho uvoľnenia už nakladanie a vykladanie nemôže byť jednoduchšie 
ani rýchlejšie. Maximálne zaťaženie je 17 kg. Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom uzamykania.
55701SBA21 (MR12, MR15 a MR16)

Nosič na lyže alebo snowboardy Xtender. Tento nosič, ktorý je vhodný až pre 6 párov lyží alebo 4 
snowboardy, môžete rozšíriť do strán a zjednodušiť tak nakladanie a vykladanie. Takže sa už nebudete 
musieť naťahovať ponad. Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom uzamykania.
55700SBA10 (MR12, MR15 a MR16)

Nech sa vyberiete kamkoľvek a nech si chcete čokoľvek vziať so sebou, tieto diely príslušenstva 
vám pomôžu rozšíriť univerzálnosť vášho vozidla Santa Fe.

Vaše dobrodružstvo. Vaše Santa Fe.

pravá strana: 
Priečny strešný nosič, hliníkový. Tento priečny strešný nosič sa dá 

jednoducho namontovať a demontovať,  
keďže je navrhnutý tak, aby pasoval na strešné lyžiny modelu Santa Fe.  

Je vyrobený z ľahkého a robustného hliníka.
2W211ADE00AL (MR12, MR15 a MR16)





1 2

10

3. Elektroinštalačná súprava ťažného zariadenia. Inštalácia 
využíva originálne konektory vozidla a multifunkčný modul 
prívesu, ktorý rozširuje všetky potrebné signály. Je kompatibilný 
s prívesmi s bežnými žiarovkami a LED svetlami a obsahuje zvukové 
upozornenia otáčania prívesu alebo zlyhania brzdových svetiel. 
Zadné hmlové svetlo vozidla sa automaticky vypne, keď sa pripojí 
príves. Systém je chránený vodeodolným púzdrom pre 13-pólový 
konektor a zvláda všetky funkcie moderných karavanov. 
+15: Sieťovo napájané len pri zapnutom zapaľovaní a spustenom 
elektrickom generátore (používa sa na chladničke do karavanov).
+30: Trvalé sieťové napájanie pre nízkonapäťové využívanie 

- dodatočné svetlo a vodné čerpadlo (používané v karavanoch 
alebo v prívesoch pre prepravu koní).

a)   13-pólová káblová súprava   
2W621ADE02CP (MR12, MR15 a MR16) 
S pripraveným konektorovým riešením. Vrátane rozširovacej 
súpravy +30/+15.

a)  7-pólová káblová súprava   
2W620ADE02CP (MR12, MR15 a MR16) 
S pripraveným konektorovým riešením

Maximálne povolené zaťaženie ťažného zariadenia závisí od 
špecifikácií vášho vozidla. Ohľadom ďalších informácií sa poraďte 
s predajcom.
Všetky originálne ťažné zariadenia Hyundai sú odolné proti korózii 
a získali certifikát podľa testu v soľnej vodnej triešti ISO 9227NSS 
a sú kompatibilné so štandardom OE Car Loading Standard (CARLOS)

1.  Ťažné zariadenie, horizontálne odnímateľné. Jednoduchá 
montáž a demontáž s čiastočne viditeľným montážnym prvkom 
pre jednoduchý prístup.  
2W281ADE03(MR12, MR15)

2.  Ťažné zariadenie, pevné. Toto pevné ťažné zariadenie je ideálne 
pre pravidelné používanie povrchová úprava vysokej kvality, 
ktorá je odolná voči korózii.  
2W280ADE01 (MR12, MR15)

Ťažné zariadenie, vertikálne odnímateľné. Kvalitné oceľové 
ťažné zariadenie s3-guľôčkovým uzamykacím systémom pre 
bezpečné a diskrétne osadenie na spodnú stranu. Keď sa nepoužíva, 
je z dohľadu. 
2W281ADE02 (MR12, MR15)
2W281ADE04 (MR16)

PREPRAVA

Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia. Umožňuje prichytiť 
2 bicykle a je vhodný aj pre e-bicykle s maximálnou kombinovanou 
hmotnosťou do 60 kg. Pohodlný vyklápací mechanizmus poskytuje 
voľný prístup do batožinového priestoru bez potreby odloženia 
bicyklov. Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom uzamykania.
E823055001 (ľavostranné riadenie/MR12, MR15 a MR16)

Profitujte z mimoriadnej vlečnej kapacity a nosnosti modelu Santa Fe s týmito robustnými 
exteriérovými dielmi príslušenstva, ktoré sa dokonale hodia pre vaše vozidlo Hyundai.

Vaše pohodlie. Vaše Santa Fe.



Život je dobrodružstvo, o ktoré sa treba deliť s ostatnými. Vďaka týmto na mieru vyrábaným segregačným 
prvkom dokážete všetko vybavenie, ktoré si beriete so sebou, bezpečne uložiť na svoje miesto.

Váš život. Vaše Santa Fe.

Segregačný prvok batožinového priestoru: horný rám, spodný rám a vertikálna priečka. Tento všestranný systém mriežky 
bezpečne oddeľuje priestor pre cestujúcich od predmetov v batožinovom priestore. Tvar mriežky sleduje obrysy interiéru vozidla 
Santa Fe. Tyče mriežky sú zároveň usporiadané tak, aby mal vodič optimálny výhľad dozadu. Horný rám sa môže používať 
samostatne a je nevyhnutný na inštaláciu vertikálnej priečky. Spodný rám je možné použiť len v kombinácii s horným rámom. 
Mriežka je kompatibilná s rohožou aj vaňou do batožinového priestoru. Montáž aj demontáž je mimoriadne jednoduchá.

Horný rám 2W150ADE04 (5- a 7-miestna verzia s aj bez panoramatického strešného okna/MR12, MR15 aMR16)

Dolný rám 2W151ADE00 (5-miestna verzia s aj bez panoramatického strešného okna/MR12, MR15 a MR16) 
 2W151ADE01 (7-miestna verzia s aj bez panoramatického strešného okna/MR12, MR15 a MR16)

Vertikálna priečka 2W152ADE01 (5 a 7-miestna verzia s aj bez panoramatického strešného okna/MR12, MR15 a MR16)

PREPRAVA



Santa Fe MR 2012
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Vešiak na oblek. Najelegantnejší a praktický spôsob ako udržiavať 
šatstvo počas cesty čisté a nepokrčené. Ľahko a bezpečne sa 
upevňuje k prednému sedadlu. Vešiak je rýchlo odnímateľný na 
použitie hocikde inde (kancelária, hotelová izba atď.). Ak na zadnom 
sedadle bude sedieť pasažier, vešiak je potrebné odmontovať.
99770ADE00 (MR12, MR15 a MR16)

Prepravný háčik. Je pripevnený na stredovej konzole na strane 
spolujazdca, v dolnej časti. Háčik zabezpečuje vrecká s jedlom 
alebo nápojmi, a minimalizuje tak riziko rozliatia počas jazdy. 
Referenčný obrázok.
99743ADE00 (MR12, MR15 a MR16)

Parkovacie snímače, vpredu a vzadu. Jednoduchšie parkovanie 
v stiesnených priestoroch. Výstražný tón sa mení v závislosti 
od blízkosti prekážok. 4 snímače môžu mať náter vo farbe vášho 
vozidla. Optika sa môže líšiť od snímačov inštalovaných z výroby.
predné 99602ADE00 (MR12)
zadné 99603ADE00 (MR12)

Deflektory okien, predné. Obmedzuje turbulencie počas jazdy 
s mierne pootvoreným predným oknom. Aerodynamicky tvarovaný 
deflektor presmeruje prúdenie vzduchu, dažďové kvapky a znižuje 
rušivý hluk vetra. Súprava 2 ks.
2W221ADE00 (MR12, MR15 a MR16)

Prikrývka na sklá. Chráni interiér pred extrémnym prehrievaním 
v prípade silného slnečného svetla a zabraňuje tvorbe námrazy 
na čelnom skle a predných bočných oknách v studenom počasí. 
Keď je pripevnená, je odolná voči krádeži. Vyrába sa špeciálne 
pre vaše Santa Fe.
2W723ADE00 (MR12, MR15 a MR16)

Držiak pre iPad® slúžiaci pre zábavu na zadných sedadlách. 
Držiak sa bezpečne prichytí na zadnú stranu predného 
sedadla a umožňuje otočiť alebo nakloniť zariadenie iPad® tak, 
aby sa zabezpečil optimálny zážitok z pozerania. Zariadenie iPad® 
nie je súčasťou dodávky. Je vhodný pre iPad® 1, 2, 3 a 4.
99582ADE01 (MR12, MR15 a MR16)

Keďže kabína je mimoriadne priestranná a luxusná, zvýšiť mieru pohodlia, ktorú poskytuje, 
nie je vôbec jednoduché. Tieto šikovné diely príslušenstva však dokážu vášmu modelu Santa Fe dodať 
ešte viac pohody.

Váš komfort. Vaše Santa Fe.

KOMFORT
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Textilné podlahové rohože, štandardné. Tieto rohože zodpovedajú 
kvalite a dizajnu interiéru vozidla, sú vyrobené z odolnej prešívanej 
plsti a držia bezpečne na mieste. Rohož vodiča je charakteristická 
logom Santa Fe a spevnenou podložkou na päty. V prípade 
extrémnych poveternostných podmienok sa odporúča používať 
originálne celoročné rohože Hyundai. Súprava 4 ks.
2W141ADE01 (ľavostranné riadenie/MR12, MR15 a MR16)

Textilné podlahové rohože, velúrové. Luxusné velúrové rohože 
dopĺňajú interiér. Na mieste sú uchytené pomocou štandardného 
upevňovacieho bodu a protišmykovej spodnej časti. Rohože šoféra 
a pasažiera obsahujú vyšívané logo vozidla.
2W143ADE10 (pravostranné riadenie/MR12, MR15)
2W143ADE11 (pravostranné riadenie/MR16)
2W143ADE00 (ľavostranné riadenie/MR12, MR15)
2W143ADE01 (ľavostranné riadenie/ MR16) 
2W143ADE13 (ľavostranné riadenie + pravostranné riadenie/pre 3. 
rad sedadiel/MR12, MR15 a MR16)

Textilné podlahové rohože, velúrové, farba espresso 
(iba pravostranné riadenie). Vyrábajú sa na mieru v kvalitnej jemnej 
velúrovej úprave s logom Santa Fe – tieto luxusné podlahové rohože 
chránia koberec vozidla. Upevňovacie body ich udržiavajú bezpečne 
na mieste. Súprava 4 ks. 
2W143ADE10BR (pravostranné riadenie/MR12)
2W143ADE13BR (pravostranné riadenie/pre 3. rad sedadiel/MR12)

Celoročné rohože. Súprava 4 samostatných podlahových rohoží, 
vyrobených na mieru do priestoru pre nohy. Tieto mimoriadne odolné 
rohože zachytávajú vodu, blato, piesok a cestnú soľ. Majú špeciálny 
povrch, vďaka ktorému je ich údržba veľmi jednoduchá. S logom 
Santa Fe na rohoži vodiča. 
2W131ADE10 (pravostranné riadenie/MR12, MR15)
2W131ADE00 (ľavostranné riadenie/MR12, MR15 a MR16)

Rohož do batožinového priestoru, 7-miestna verzia. 
Vysokokvalitná mäkká velúrová rohož do batožinového priestoru 
pomáha pri umiestnení vašej citlivejšej batožiny. Dokonale zapadne 
do batožinového priestoru, pričom zároveň chráni koberec pred 
nečistotami a mimoriadne jednoducho sa čistí. Keď sa používa tretí 
rad sedadiel, rohož zostane pripevnená k zvýšeným operadlám. 
Dá sa skombinovať so sklopnou nárazníkovou chlopňou na 
ochranu zadného nárazníka. Súprava 2 ks. Používa sa len v prípade, 
keď sa nepoužíva tretí rad sedadiel.
2W120ADE17 (MR12, MR15 a MR16)

1.  Rohož do batožinového priestoru, 5-miestna verzia. 
Vysokokvalitná mäkká velúrová rohož, ktorá dokonale zapadne 
do batožinového priestoru. Je označená logom Santa Fe a dá 
sa skombinovať so sklopnou nárazníkovou chlopňou na ochranu 
zadného nárazníka. 2W120ADE15 (MR12, MR15 a MR16)

2.   Ochrana nárazníka pre rohož do batožinového priestoru. Chráni 
náter zadného nárazníka pred škrabancami a oderom pri nakladaní 
a vykladaní. Upevňuje sa k spodnej časti rohože batožinového 
priestoru a v prípade potreby sa dá kedykoľvek vyklopiť. 
2W120ADE50 (MR12, MR15 a MR16)

Nech sa vyberiete do prírody v akomkoľvek počasí, nemôžete čakať, že zostanete čistý a suchý. 
Týmito špeciálne prispôsobenými dielmi príslušenstva však môžete chrániť kvalitný interiér vášho vozidla Santa Fe.

Vaša prezieravosť. Vaše Santa Fe.

OCHRANA

1

2

Pravá strana:
Vaňa do batožinového priestoru, 5- a 7-miestna verzia.  

Táto odolná ochranná vaňa do batožinového priestoru 
sa dá namontovať a demontovať v priebehu niekoľkých sekúnd. 

Vyvýšené okraje chránia 
koberec a bočnú lištu pred nečistotou a vlhkosťou. Odolný vysoko 

kvalitný materiál sa ľahko čistí. Je ozdobený logom Santa Fe. 
Vode a prachu odolná vaňa je vyrobená na mieru pre vozidlo Santa 

Fe. Diel nie je vhodný na používanie, ak sa využíva tretí rad sedadiel.
5-miesta verzia 2W122ADE05 (MR12, MR15 a MR16)  

7-miestna verzia 2W122ADE07 (MR12, MR15 a MR16)





Na ceste ani v teréne nie je možné úplne zabrániť vzniku bežných škrabancov a oderov. 
Svoju investíciu do vozidla Hyundai môžete chrániť pridaním týchto efektívnych dielov príslušenstva. 

Vaša starostlivosť. Vaše Santa Fe.

OCHRANA

1 2
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OCHRANA

Ľavá strana:
1.  Súprava ochranných zásteriek, predná a zadná. Tieto veľké 

zásterky sú určené na ochranu podvozku vozidla, prahov a dverí 
pred nadmerným usadzovaním špiny, nečistôt a striekajúcim 
blatom. Vyrába sa špeciálne pre vozidlo Santa Fe. Súprava 2 ks. 
predné 2W461ADE10 (MR12, MR15 a MR16) 
zadné 2W461ADE20 (MR12, MR15)

2.  Súprava zásteriek, predná a zadná. Sú určené na ochranu 
podvozku vozidla, prahov a dverí pred nadmerným usadzovaním 
špiny, nečistôt a striekajúcim blatom. Vyrába sa špeciálne 
pre vozidlo Santa Fe. Súprava 2 ks. 
predné 2W460ADE10 (MR12, MR15 a MR16) 
predné 2WF46AC000 (MR12, MR15 a MR16) 
zadné 2W460ADE20 (MR12, MR15) 
zadné 2WF46AC100 (MR 12, MR15 ) 
 2WF46AC550 (MR16) 

Bočné ochranné lišty dverí. Lišty navrhnuté ako doplnenie 
športovej elegancie modelu Santa Fe pomáhajú pri ochrane 
pred poškodeniami z nepozornosti, a to najmä na parkoviskách. 
Môžu mať náter vo farbe vášho vozidla. 
2W271ADE00 (MR12, MR15 a MR16)

Ochranné fólie pod kľučky dverí. Chránia náter pred škrabancami 
od nechtov a inými škrabancami a udržiavajú ho tak stále ako 
nový. Vyrobené z odolného, samolepiaceho, priehľadného filmu. 
Súprava 4 ks.
99272ADE00 (MR12, MR15 a MR16)

Kryt batožinového priestoru, 7-miestna verzia. Udržiava batožinu 
z dohľadu a chráni ju pred účinkami priameho slnečného svetla. 
(V štandardnej výbave 5-miestnych modelov.) 
2WH15AP000RYN (MR12, MR15)
2WH15AK300RYN (MR15/pre vozidlá vybavené systémom 
inteligentných dverí batožinového priestoru)

Ochranná fólia zadného nárazníka, čierna. Čierna ochranná fólia 
vyrobená na mieru, určená na ochranu horného povrchu zadného 
nárazníka vášho vozidla. Zabraňuje poškodeniu náteru počas 
nakladania a vykladania.
2W272ADE00BL (MR12, MR15)

Ochranná fólia zadného nárazníka, priehľadná. Odolná priehľadná 
ochranná fólia určená na ochranu horného povrchu zadného 
nárazníka vášho vozidla. Zabraňuje poškodeniu náteru počas 
nakladania a vykladania. 
2W272ADE00TR (MR12, MR15)

Súprava ochrannej fólie vozidla. Zabezpečuje dlhodobú ochranu 
farby povrchu proti oteru a poškriabaniu. Priehľadné fólie sú účinné 
aj pri extrémnych teplotách. Vyrobené tak, aby pasovali do spodného 
rohu zadných dvier. Súprava 2 ks.
2W273ADE00 (MR12, MR15 a MR16)



Grand Santa Fe MR16
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Štýl
Osvetlenie priestoru 
pod nohami diódami LED 
99650ADE00 (modré/1. rad 
sedadiel/MR14, MR16) 
99650ADE10 (modré/2. rad 
sedadiel/MR14, MR16) 
99650ADE00W (biele/1. rad 
sedadiel/MR14, MR16) 
99650ADE10W (biele/2. rad 
sedadiel/MR14, MR16)

Bodové LED svetlá 
99651ADE00 (MR14, MR16)

 
Kolesá
Súprava 18" zliatinových diskov 
B8F40AK310 (MR14, MR16)

Súprava 18" zliatinových diskov 
2WF40AC180 (MR14, MR16) 

Súprava 18" zliatinových diskov 
Halla 
2W400ADE01 (MR14, MR16) 

 

Zaiste vás poteší, že väčšinu dielov príslušenstva uvedených v tejto brožúre je možné poľahky 
namontovať aj na vozidlo Hyundai Grand Santa Fe. 

Vaša inšpirácia. Vaše Grand Santa Fe.

GRAND SANTA FE

Súprava 18" zliatinových diskov 
B8F40AC185 (MR14, MR16) 

Súprava 19" zliatinových diskov 
B8F40AK410 (MR14, MR16)

Súprava 19" zliatinových 
diskov, dizajn A 
2WF40AC390 (MR14, MR16) 

Súprava 19" zliatinových 
diskov, dizajn B 
2WF40AC195 (MR14, MR16) 

Súprava 19" zliatinových diskov 
B8F40AC195 (MR14, MR16) 

TPMS - Systém monitorovania 
tlaku v pneumatikách 
3NF40AC000 (MR14, MR16)

Poistné kolesové matice a kľúč 
99490ADE10  
(krátke matice/MR14, MR16) 
99490ADE00  
(dlhé matice/MR14, MR16)

 
Preprava
Priečny nosič, hliník 
2W211ADE00AL (MR14, MR16)

Nosič na lyže alebo snowboardy 
Xtender 
55700SBA10 (MR14, MR16)

Nosič na lyže alebo snowboardy 
Deluxe 
55700SBA20 (MR14, MR16)

Nosič na bicykle ProRide 
55701SBA10 (MR14, MR16)

Nosič na bicykle FreeRide 
55701SBA21 (MR14, MR16)

Nosič na bicykle pre všetky 
ťažné zariadenia 
E823055001 (MR14, MR16)

Ťažné zariadenie, vertikálne 
odnímateľné 
2W281ADE02 (MR14)

Konzola pre ťažné zariadenie, 
vertikálne odnímateľná 
B8281ADE30 (MR14)

Káblová súprava pre ťažné 
zariadenie, 7-pólová 
2W620ADE02CP (MR14, MR16)

 
 

Káblová súprava pre ťažné 
zariadenie, 13-pólová 
2W621ADE02CP (MR14, MR16)

Prvok na oddelenie 
batožinového priestoru 
2W150ADE04 (horný rám/verzia 
s aj bez panoramatického 
strešného okna) (MR14 a MR16) 

Pohodlie
Ľadová/slnečná clona 
2W723ADE00 (MR14, MR16)

Veterné deflektory, predné 
2W221ADE00 (MR14, MR16)

Vešiak na oblek 
99770ADE00 (MR14, MR16)

Držiak pre iPad® slúžiaci pre 
zábavu na zadných sedadlách 
99582ADE01 (MR14, MR16)

Odnímateľný háčik 
99743ADE00 (MR14, MR16)

Ochrana
Textilné podlahové rohože, 
velúrové 
B8143ADE00  
(ľavostranné riadenie/vrátane 
3. radu sedadiel/MR14)

Batožinový kryt 
B8H15AP000RYN (MR14)

Ochranná fólia zadného 
nárazníka, čierna 
2W272ADE00BL (MR14)

Ochranná fólia zadného 
nárazníka, priehľadná 
2W272ADE00TR (MR14)

Ochranné fólie pod kľučky 
dverí 
99272ADE00 (MR14, MR16)

Súprava zásteriek, predná  
B8460ADE10 (MR14)

Súprava zásteriek, zadná 
B8460ADE20 (MR14)

Rohož do batožinového 
priestoru 
B8120ADE00 (MR14, MR16)



Všetky informácie uvedené v tejto brožúrke sú dočasné a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia a slúžia len za účelom predbežného 
oznámenia. Možné odchýlky vo vyobrazení farieb vozidla sú spôsobené obmedzeniami technológie tlače. Vyobrazené produkty sa zhodujú s ponukou 
a s radom vybavenia pre európske trhy. Vozidlá vyobrazené v tejto brožúrke môžu byť vybavené dodatočným príplatkovým vybavením a v brožúrke 
nie sú uvedené všetky modelové verzie. Spoločnosť Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v technických špecifikáciách 
a v obsahu vybavenia bez predchádzajúceho upozornenia. Presné podrobnosti získate od predajcu vozidiel Hyundai.

Hyundai Motor Europe  www.hyundai.com/eu                           Autorské práva © 2014 Hyundai Motor Slovakia. Všetky práva vyhradené.
Brožúrka príslušenstva modelu Hyundai Santa Fe & Grand Santa Fe verzie 045048J

Originálne príslušenstvo vyvinuté spoločnosťou MOBIS

ROKOV

z ruky bez
obmedzenia
kilometrov


