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Úplne nový

Hyundai Tucson

Príslušenstvo



Nič sa nehodí lepšie, ako originálne 
príslušenstvo značky Hyundai.
Naše príslušenstvo je navrhnuté a skonštruované tak, aby zdokonaľovalo vzhľad a schopnosti vášho úplne nového vozidla Tucson, je vyrobené 
precízne, aby sa k vozidlu dokonale hodilo. Vysoko kvalitné materiály a nekompromisná pozornosť voči detailom zaručujú, že naše príslušenstvo 
vyhovuje prísnym výrobným štandardom, ktoré sa požadujú od všetkých výrobkov značky Hyundai. Váš predajca je pripravený pomôcť vám 
s vaším výberom. Pamätajte si – len originálne príslušenstvo značky Hyundai a vaše úplne nové vozidlo Tucson patria k sebe.
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Bodové LED svetlá. Jasné LED osvetlenie, ktoré sa automaticky zapína 
a vypína spolu s otváraním a zatváraním predných dverí. 99651ADE00



1.-4. LED osvetlenie priestoru pre nohy. Skryté podlahové osvetlenie 
pre predný a zadný priestor pre nohy. Poskytuje osvetlenie pri 
nastupovaní, ktoré sa automaticky zapína a vypína spolu s otváraním 
a zatváraním predných dverí. Po naštartovaní motora sa osvetlenie stlmí. 
Dostupné s osvetlením s modrou a bielou farbou.
99650ADE00W (Biele, 1. rad)/99650ADE10W (Biele, 2. rad) /
99650ADE00 (Modré, 1. rad)/99650ADE10 (Modré, 2. rad)
2. rad len v kombinácii s LED osvetlením v 1. rade.

5. Ochranné lišty dverí. Tieto lesklé ochranné lišty dverí 
z nehrdzavejúcej ocele, ktoré vytvoria prémiový dojem pri každom 
otvorení dverí, sa obzvlášť hodia na svoje miesto a sú vyzdobené logom 
modelu Tucson. Súprava 4 ks. D7450ADE00ST

Charakteristický štýl. V dokonalej zhode.
Všetko štýlové príslušenstvo značky Hyundai sa navrhlo tak, aby bolo v harmónii s nápadným dizajnom úplne nového vozidla Tucson.  
Kombinácia príslušenstva, ako napríklad vysokolesklej nehrdzavejúcej ocele, môže vytvoriť atraktívny tematický vzhľad. 
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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.  D7491ADE00ST

Stúpačky, športové. Športové a funkčné, v matnom hliníkovom podaní 
s protišmykovým gumovým vyložením; zjednodušujú prístup do kabíny 
a k príslušenstvu pripevnenému na streche. Nedá sa kombinovať 
s prednými zásterkami. D3875AB000 

Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá. Kryty na spätné zrkadlá z nehrdzavejúcej ocele s vysokým 
leskom vytvoria prémiový pútavý vzhľad vášho modelu Tucson a dajú sa harmonicky skombinovať 
s inými dodatočnými prvkami. Pre vozidlá s integrovanými smerovkami.  
Súprava 2 ks. D7431ADE00ST
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Bočné ochranné lišty dverí. Zvýrazňujú športový vzhľad dverí. Odolné lišty sú 
vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s vysokým leskom. D7271ADE00ST

Stúpačky. Robustné schody v matnom hliníkovom podaní s protišmykovým gumovým 
vyložením napomáhajú prístupu do kabíny a k príslušenstvu pripevnenému na 
streche. Dostupné s LED osvetlením aktivovaným odomknutím dverí pomocou kľúča. 
Naštartovanie motora postupne vypne svetlo. Dajú sa kombinovať so zásterkami. 
D7370ADE00 (bez osvetlenia)/D7370ADE10 (s osvetlením)



1. Zliatinový disk 16". 16" zliatinový disk s piatimi dvojitými lúčmi,  
6,5J x 16, vhodný pre pneumatiky 215/70 R16. Nie je vhodný pre vozidlá 
s elektronickou parkovacou brzdou. Stredová puklička a matice nie sú 
súčasťou. 52910D7110PAC

5. Zliatinový disk 18" Ulsan. 18" zliatinový disk s piatimi dvojitými lúčmi, 
7,5J x 18, vhodný pre pneumatiky 225/55 R18. Stredová puklička je 
súčasťou, matice nie sú súčasťou. D7400ADE02



 Pôsobivý dizajn. Garantovaná kvalita.
Všetky naše originálne disky, ktoré sú navrhnuté na zdokonalenie atletického vzhľadu úplne  
nového vozidla Tucson, sú navrhnuté v súlade s rovnako náročnými štandardmi, ako samotné vozidlo.

6. Zliatinový disk 19". 19" päť-lúčový zliatinový disk,  
7,5J x 19, vhodný pre pneumatiky 245/45 R19.  
Stredová puklička a matice nie sú súčasťou. 52910D7410PAC

7. 17" oceľový disk. 17" oceľový disk s desiatimi lúčmi, strieborná farba, 
7,0 J x 17, vhodný pre pneumatiky 225/60 R17. Ideálny pre použitie pri 
zimných pneumatikách. Stredová puklička je súčasťou, matice nie sú 
súčasťou. D7401ADE00 (dostupné od októbra)

Poistné kolesové matice a kľúč. Ochráňte svoju štýlovú investíciu 
touto súpravou 4 poistných kolesových matíc. 99490ADE00  
(dlhé matice)

TPMS - Systém monitorovania tlaku v pneumatikách. Tento 
originálny snímač je totožný so snímačmi osadenými pri výrobe, 
čím zaručí optimálnu funkčnosť a dlhú životnosť batérie snímača. 
52933C1100 (jeden snímač)

2. Zliatinový disk 17". 17" zliatinový disk s desiatimi lúčmi, strieborný, 
7,0 J x 17, vhodný pre pneumatiky 225/60 R17. Stredová puklička 
a matice nie sú súčasťou. 52910D7210PAC

3. Zliatinový disk 17" Halla. 17" zliatinový disk s desiatimi lúčmi,  
7,0 J x 17, vhodný pre pneumatiky 225/60 R17. Stredová puklička je 
súčasťou, matice nie sú súčasťou. A4400ADE01

4. Zliatinový disk 18" Busan. 18" zliatinový disk s piatimi dvojitými 
lúčmi, 7,5J x 18, vhodný pre pneumatiky 225/55 R18. Stredová puklička 
je súčasťou, matice nie sú súčasťou. A4400ADE02

9

KOLESÁ



Úplne praktické. Uspokojivo originálne.
Rozšírenie praktickosti vášho nového vozidla Tucson hravo zvládnete pomocou nášho radu originálneho príslušenstva.  
Všetko sa navrhlo tak, aby bolo dokonale vhodné a funkčné a extrémne jednoducho sa podľa potreby osádzalo a odpájalo.

Priečny strešný nosič, oceľový. Vyrába sa z robustnej vysokokvalitnej 
ocele a jednoducho sa montuje a demontuje. Vhodné pre použitie 
na vozidlá s panoramatickou presklenou strechou alebo bez nej. 
D7211ADE00ST

Priečny strešný nosič, hliníkový. Priečny strešný nosič je navrhnutý 
tak, aby pasoval do strešných koľajničiek vozidla Tucson, a umožňuje 
jednoduchú montáž a demontáž. Je vyrobený z ľahkého hliníku. Vhodné 
pre použitie na vozidlá s panoramatickou presklenou strechou alebo bez 
nej. D7211ADE00AL

Nosič na lyže alebo snowboardy Deluxe. Zmestí sa sem až 6 párov lyží alebo 4 snowboardy. Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom uzamykania. 
V prípade zakriveného priečneho nosiča umiestnite medzi priečny nosič a držiak rozperu. 55700SBA20

Nosič na bicykle FreeRide. Pomocou jeho držiaku rámu s rýchlym 
zaistením, inteligentným držiakom kolies a nastaviteľným popruhom 
rýchleho uvoľnenia už nakladanie a vykladanie nemôže byť 
jednoduchšie. Maximálne zaťaženie je 17 kg. Dodatočné zabezpečenie 
prostredníctvom uzamykania. 55701SBA21 (vrátane adaptéra pre 
skrutky s hlavou v tvare T)

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 20 kg. 
Dodatočné zabezpečenie prostredníctvom uzamykania. 55701SBA10
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Oddeľovač batožiny, horný rám. Dokonale pasuje medzi operadlá zadných 
sedadiel a strechu. Tento robustný výrobok chráni cestujúcich vo vozidle pred 
pohybom vecí v batožinovom priestore. Jednoducho namontovateľná mriežka je 
navrhnutá tak, aby nebránila vodičovi vo výhľade dozadu. D7150ADE00



Dôležité informácie ohľadne ťažného zariadenia
Maximálne povolené zaťaženie ťažného zariadenia závisí od špecifikácií 
vášho vozidla. Ohľadom ďalších informácií sa poraďte s predajcom. 
Originálne ťažné zariadenia pre úplne nové vozidlo Hyundai Tucson 
sú odolné voči korózii, majú certifikáciu prostredníctvom testu 
rozstrekovania soli ISO 9227NSS a sú v súlade s požiadavkami 
normy pre zaťaženie vozidla OE (CARLOS), pripojenia prívesu (TC) 
a bicyklových nosičov (BC).

Sieť na batožinu. Táto odolná a elastická sieť predstavuje ideálny 
spôsob, ako udržať rôznorodo tvarované alebo krehké predmety na 
svojom mieste v batožinovom priestore. 857201C000

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.

Elektroinštalačná súprava je pripravená na rozšírenie +15/+30  
(musíte si zakúpiť rozširovaciu súpravu 55621ADE01):

+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)

13-pinové D7621ADE00CP
7-pinové D7620ADE00CP
Rozširovacia súprava +15/+30 55621ADE01

Ťažné zariadenie, pevné. Toto pevné ťažné zariadenie je ideálne pre 
pravidelné používanie. Je vyrobené s vysoko kvalitnou povrchovou 
úpravou odolnou voči korózii. Certifikované v súlade s UNECE na 
55R. Kontaktujte svojho predajcu ohľadom maximálneho užitočného 
zaťaženia pri používaní nosiča bicyklov. D7280ADE00

Ťažné zariadenie, vertikálne odnímateľné. Veľmi kvalitné oceľové 
ťažné zariadenie s 3-guličkovým zaisťovacím systémom na jednoduchú 
a bezpečnú samostatnú montáž na podvozok. Keď sa nepoužíva, je 
z dohľadu. Certifikované v súlade s UNECE 55R. Kontaktujte svojho 
predajcu ohľadom maximálneho užitočného zaťaženia pri používaní 
nosiča bicyklov. D7281ADE00
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Vynikajúce nápady.  
Rozumné riešenia.
Toto originálne príslušenstvo sa vyvinulo, aby vám  
a vašim pasažierom v maximálnej miere spríjemnilo  
každú cestu, a to bez ohľadu na počasie.

Deflektory okien, predné. Obmedzuje turbulencie počas jazdy s mierne  
pootvoreným predným oknom. Aerodynamicky tvarovaný deflektor  
presmerováva tok vzduchu a odráža dažďové kvapky. Súprava 2 ks. D7221ADE00



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. Vhodný pre iPad® 1, 2, 3 a 4 a iPad® Air 1 a 2. 
99582ADE01

Prikrývka na sklá. Chráni interiér pred prehrievaním v prípade silného slnečného svetla a poskytuje ochranu 
čelného skla a predných okien počas zimy. Vyhotovené na mieru pre vaše vozidlo Tucson. D7723ADE00

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

Vešiak na oblek. Najelegantnejší a praktický spôsob ako udržiavať šatstvo počas cesty čisté a nepokrčené. Jednoducho a bezpečne sa upevní 
k prednému sedadlu a dá sa rýchlo odpojiť za účelom jeho použitia inde (kancelária, hotelová izba atď.). 99770ADE00 
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Textilné podlahové rohože, velúrové. Vysokokvalitné velúrové rohože 
zabezpečujú ochranu podlahy a vždy čistý a nový vzhľad interiéru. Sú 
vyrobené na mieru, aby perfektne zapadli do priestoru pre nohy a držia 
na mieste vďaka štandardnému upevňovaciemu bodu a protišmykovému 
spodku. Rohože pre predné sedadlá obsahujú logo vozidla Tucson. 
D7143ADE00 

Prémiové textilné podlahové rohože. Luxusné hrubé velúrové rohože, 
ktoré sú dokonale prispôsobené pre priestor nôh, držia na svojom 
mieste vďaka upevňovacím bodom a protišmykovej zadnej strane. 
Súprava 4 ks, predné rohože sú skrášlené elegantným logom Hyundai 
čierneho a strieborného kovového odtieňu. D7144ADE00

OCHRANA

Ochrana vyrobená na mieru.
Náš rozsiahly rad príslušenstva zahŕňa veľký počet produktov, ktoré pomôžu udržať stav vášho úplne 
nového vozidla Tucson, a to zvonku aj zvnútra.

Textilné podlahové rohože, štandardné. Tieto podlahové rohože 
vyrobené na mieru sú navrhnuté tak, aby sa dokonale hodili pre vaše 
vozidlo, sú vyrobené z tkaného plsteného materiálu odolného voči 
opotrebovaniu a boli bezpečne upevnené na svojom mieste. Rohož na 
strane šoféra je zosilnená pomocou podložky pre opätky na zaistenie 
dodatočnej ochrany a obsahuje logo vozidla Tucson. D7141ADE00

Obojstranná rohož do batožinového priestoru. Rohož do batožinového 
priestoru s dvomi funkciami je vyrobená konkrétne pre vozidlo Tucson. 
Na jednej strane je použitá jemná výstelka z vysoko kvalitného velúru 
pre ochranu citlivého nákladu a na druhej strane je použitý pružný 
povrch odolný voči nečistote, určený pre náklad, pri ktorom môže dôjsť 
k zašpineniu. Môže sa kombinovať so skladacím prekrytím nárazníka za 
účelom ochrany povrchu zadného nárazníka. D7120ADE00

Celoročné rohože. Súprava 4 rohoží, ktoré chránia interiér pred vodou, 
blatom a špinou. D7131ADE01
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OCHRANA

Vaňa batožinového priestoru. Vodeodolná vaňa s hranou, ktorá chráni 
kufor pred špinou a rozliatiami. D7122ADE00
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Ochrana prahu kufra. Lesklá a vysokokvalitná ochrana 
z nehrdzavejúcej ocele chráni vnútorný prah nakladacej oblasti. 
D7274ADE10ST 

Ochrana zadného nárazníka. Vysokolesklá ochrana z nehrdzavejúcej 
ocele, vyrobená na mieru pre zadný nárazník vozidla Tucson. 
D7274ADE00ST



Súprava zásteriek, predná a zadná. Sú určené na ochranu podvozku vozidla, prahov a dverí pred nadmerným usadzovaním špiny, nečistôt 
a striekajúcim blatom. Vyrobené ma mieru pre vozidlo Tucson. D3F46AK000 (predné, súprava 2 ks)/D3F46AK100 (zadné, súprava 2 ks)/D3F46AK200 
(predné a zadné, súprava 4 ks)

Ochrana nárazníka batožinového priestoru. Toto prispôsobené skladacie prekrytie chráni zadný nárazník pred poškodením počas nakladania 
a vykladania. Rýchlo a jednoducho sa upevňuje k zadnej strane rohože do batožinového priestoru. Keď sa nepoužíva, jednoducho sa zloží a podľa 
potreby sa dá kedykoľvek odstrániť a znovu nainštalovať. 55120ADE00

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

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. D7272ADE00TR

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. D7272ADE00BL
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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.
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Originálne príslušenstvo vyvinuté spoločnosťou MOBIS

ROKOV

z ruky bez
obmedzenia
kilometrov


