
Príslušenstvo

SANTA FE



Obohaťte kvalitný čas 
vašej rodiny.
Z nového vozidla Santa Fe môžete spraviť dokonalé vozidlo pre vašu vlastnú 
rodinu, a to prostredníctvom výberu originálneho príslušenstva značky Hyundai. 
Všetko sa navrhlo, vyrobilo a testovalo v rámci rovnakých náročných noriem, 
ako vaše vozidlo Santa Fe, takže podporíte osobité stránky a priority vašej 
rodiny s dokonalou sebadôverou. 
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Originálne

Originálne kolesá

• Konštrukčná celistvosť sa overuje komplexným testovaním
• Vyvinuté v súlade s požiadavkami originálneho vybavenia
• V súlade so špecifikáciami originálneho vybavenia Hyundai

Originálne priečne strešné nosiče

• Navrhnuté tak, aby maximalizovali užitočné zaťaženie strechy vozidla
• Navrhnuté tak, aby znižovali aerodynamický hluk
• Prísne testovanie podľa noriem výrobcu originálneho vybavenia

Originálne ťažné zariadenia

• Prísne testovanie podľa noriem výrobcu originálneho vybavenia
• Normy CARLOS BC pre nosič na bicykle a CARLOS TC pre príves/karavan 

zaisťujú úplnú bezpečnosť
• Lakovací proces E-coat pre efektívnu prevenciu pred vznikom korózie

Originálne rohože 

• Rôzne špecifikácie materiálu, ktoré spĺňajú vaše očakávania
• Navrhnuté tak, aby optimálne pasovali
• Odolný krúžok na bezpečné upevnenie a protišmyková zadná vrstva

Doplnkový dizajn, materiály s vysokou odolnosťou, precíznosť vyhotovenia a dokonalé osadenie. 
Toto sú kvality, ktoré sú u každého originálneho príslušenstva značky Hyundai zaručené.

Príslušenstvo v tejto brožúre je určené pre model Santa Fe vyrobený v roku 2019 a Santa Fe vyrobený 
v roku 2021, pokiaľ nie je v tabuľke na stranách 30 – 31 uvedené inak.

Originálne z určitého dôvodu.
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4. 18" zliatinové disky Andong 

7. 19" zliatinové disky Andong 2. Súprava 17" zliatinových diskov

9. Súprava 19" zliatinových diskov

1. 17" zliatinové disky Andong 8. Súprava 19" zliatinových diskov3. Súprava 17" zliatinových diskov (iba HEV) 11. Súprava 20" zliatinových diskov 

10. Súprava 19" zliatinových diskov
(iba HEV a PHEV)

12. Súprava 20" zliatinových diskov5. Súprava 18" zliatinových diskov 6. Súprava 18" zliatinových diskov

DiskyDisky

Zdôraznite pôsobivý charakter vašej rodiny so zliatinovými diskami, ktoré pridávajú dodatočnú 
úroveň štýlu. Všetky originálne disky značky Hyundai sú navrhnuté v súlade s rovnako prísnymi 
normami ako vaše vozidlo Santa Fe.

Pripravené urobiť dojem.

Obaly na uskladnenie kolies, 99495ADB00

Súprava TPMS

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. 
LP52933C1100K

Poistné kolesové matice a kľúč

Vysoko účinný a spoľahlivý spôsob zabezpečenia 
kolies z ľahkých zliatin pred odcudzením. Dajú sa 
odstrániť iba pomocou dodaného špeciálneho 
kľúča.
99490ADE50

1. 17" zliatinové disky Andong

17" zliatinový disk s desiatimi lúčmi, strieborný, 
7,0J x 17, vhodný pre pneumatiky 235/65 R17. 
Dodávajú sa s krytkami a dajú sa použiť 
originálne matice.
S1400ADE07

2. Súprava 17" zliatinových diskov

17" zliatinový disk s desiatimi lúčmi, strieborný, 
7,0J x 17, vhodný pre pneumatiky 235/65 R17. 
Súprava obsahuje krytku a päť matíc.
S1F40AK110 (čierna krytka)

S1F40AK020 (šedá krytka)

3. Súprava 17" zliatinových diskov

17" zliatinový disk s piatimi dvojitými lúčmi, 
dvojfarebný, 7,0J x 17, vhodný pre pneumatiky 
235/65 R17. Súprava obsahuje krytku a päť matíc.
CLF40AK000 (iba HEV)

4. 18" zliatinové disky Andong

18" zliatinový disk s desiatimi lúčmi, dvojfarebný, 
7,5J x 18, vhodný pre pneumatiky 235/60 R18. 
Dodávajú sa s krytkami a dajú sa použiť 
originálne matice.
S1400ADE08BC

5. Súprava 18" zliatinových diskov

18" zliatinový disk s desiatimi lúčmi, dvojfarebný, 
7,5J x 18, vhodný pre pneumatiky 235/60 R18. 
Súprava obsahuje krytku a päť matíc.
S1F40AK120

6. Súprava 18" zliatinových diskov

18" zliatinový disk s piatimi lúčmi, dvojfarebný, 
7,5J x 18, vhodný pre pneumatiky 235/60 R18. 
Súprava obsahuje krytku a päť matíc.
S1F40AK030

7. 19" zliatinové disky Andong

19" zliatinový disk s desiatimi lúčmi, čierny, 8,0 J 
x 19, vhodný pre pneumatiky 235/55 R19. 
Dodávajú sa s krytkami a dajú sa použiť 
originálne matice.
S1400ADE09BL

8. Súprava 19" zliatinových diskov

19" dvojfarebný zliatinový disk, 8,0J x 19, vhodný 
pre pneumatiky 235/55 R19. Súprava obsahuje 
krytku a päť matíc. 
S1F40AK130

9. Súprava 19" zliatinových diskov

19" zliatinový disk s piatimi dvojitými lúčmi, 8,0J 
x 19, vhodný pre pneumatiky 235/55 R19. Súprava 
obsahuje krytku a päť matíc. 
S1F40AK140

10. Súprava 19" zliatinových diskov

19" päť-lúčový zliatinový disk, 8,0J x 19, vhodný pre 
pneumatiky 235/55 R19. Súprava obsahuje krytku 
a päť matíc.
CLF40AK010 (iba HEV a PHEV)

11. Súprava 20" zliatinových diskov

20" zliatinový disk s desiatimi lúčmi, dvojfarebný, 8,5J 
x 20, vhodný pre pneumatiky 255/45 R20. Súprava 
obsahuje krytku a päť matíc.
S1F40AK040

12. Súprava 20" zliatinových diskov

20" zliatinový disk so siedmimi dvojitými lúčmi, 8,5J 
x 20, vhodný pre pneumatiky 255/45 R20. Súprava 
obsahuje krytku a päť matíc.
S1F40AK050
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LED projekčné svetlá na dverách, logo Hyundai

S logom Hyundai premietaným na zem vedľa otvorených predných 
dverí prinášajú do tmy viac jemnosti. Premietajú ostré a jasne žiarivé 
logo – rafinovaný dotyk jemnosti pri každom nastupovaní. Len pre vozidlá 
s inteligentným kľúčom.
99651ADE00H

Štýl

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 odomknutí alebo otvorení dverí, 
ktoré zhasne pri zatvorení dverí. Dostupné 
v modrej a klasickej bielej farbe. Druhý rad sa dá 
namontovať iba v kombinácii s prvým radom.
99650ADE20W (biela, prvý rad)

99650ADE20 (modrá, prvý rad)

99650ADE31W (biela, druhý rad)

99650ADE31 (modrá, druhý rad)

Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED, biele, prvý rad

Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED, biele, druhý rad Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED, modré, druhý rad

Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED, modré, prvý rad

Definujte svoju individualitu.
Vytvorte si nezameniteľnú identitu vášho rodinného auta pomocou rozmanitého radu originálneho 
príslušenstva, ktoré zdokonalí vzhľad interiéru a doplní štýlový pôvab exteriéru.

Štýl
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ŠtýlŠtýl

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!
99652ADE00

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 
3. štvrťroka 2021.
99655ADE00
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Bočné ochranné lišty dverí

Dodávajú bočnej strane vozidla prvotriednu 
dynamiku. Tento doplnok so vzhľadom vysoko 
leštenej nehrdzavejúcej ocele ešte zintenzívni 
športovú eleganciu modelu Santa Fe.
S1271ADE00ST

Stúpačky

Tieto robustné matné hliníkové stúpačky pridávajú robustnú sebadôveru 
a štýl do profilu vášho vozidla Santa Fe. A zjednodušia vám vstup do kabíny. 
Obsahujú protišmykové gumené vložky a dokážu uniesť až 180 kg.
S1370ADE00 (rok výroby 2019)

Bočné lišty

Pomocou týchto leštených bočných líšt 
z nehrdzavejúcej ocele, ktoré vyjadrujú 
atletickosť a eleganciu, pridajte jemné 
zvýraznenie vizuálneho pôvabu vášho vozidla 
Santa Fe. Zákazkovo vyhotovené pre vaše vozidlo 
Santa Fe. 
S1371ADE00 (rok výroby 2019)

Súprava športových pedálov

Doprajte svojim pedálom športovejší vzhľad. 
Tieto kovové pedále sa môžu pochváliť úžasnou 
povrchovou úpravou.
S1F05AKA00 (nezobrazené)

ŠtýlŠtýl

Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá

Dodajte vášmu modelu Santa Fe ešte viac 
mestskej elegancie a zvýraznite rysy jeho 
vonkajšieho dizajnu vďaka vysoko lešteným 
krytom vonkajších spätných zrkadiel.
S1431ADE00ST

Bočné ochranné lišty dverí

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru

Stúpačky, športové

Stúpačky

Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá Bočné lišty

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru

Výnimočná elegancia v každom detaile: táto 
vysoko leštená lišta z nehrdzavejúcej ocele 
dodáva dverám batožinového priestoru štýl 
a dopĺňa ďalšie detaily, ktoré vytvárajú jedinečný 
štýl exteriéru modelu Santa Fe. 
S1491ADE00ST 

Stúpačky, športové

Zvýraznite športového ducha exteriéru vášho 
modelu Santa Fe pomocou týchto stúpačiek 
z matného hliníka umožňujúcich ľahké 
a bezpečné nastupovanie do kabíny vozidla, 
ktoré môžu byť vybavené aj protišmykovými 
gumenými vložkami. Unesú až 180 kg.
S1875AB000
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Preprava

Vhodné pre nasledujúce dobrodružstvo 
vašej rodiny.
Bez ohľadu na preferencie a záujmy vašej rodiny rozširuje originálne príslušenstvo značky 
Hyundai možnosti a nosnosť vášho vozidla Santa Fe. Je dobré mať priestor pre každého a všetko. 

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! 
E823055001

Preprava

14
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PrepravaPreprava

Strešný box

Bez ohľadu na dôvod a bez ohľadu na ročné obdobie: keď potrebujete dodatočný úložný priestor pre 
vaše vozidlo Santa Fe, tento strešný box vám poskytne kvalitu a potrebné miesto. 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. Dostupný 
v dvoch veľkostiach. Kapacita strešného boxu: 75 kg. Vždy skontrolujte maximálne zaťaženie strechy 
svojho vozidla.
99730ADE10 (330/rozmery: 144 x 86 x 37,5 cm/330 l)

99730ADE00 (390/rozmery: 195 x 73,8 x 36 cm/390 l)

Nosič lyží a snowboardov model 400

Strešný box 390

Nosič na bicykle Active

Nosič na bicykle Pro Nosič lyží a snowboardov model 600 Ťažné zariadenie, odnímateľné Súprava kabeláže pre ťažné zariadenieStrešný box 330Priečny strešný nosič, hliníkový

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 bicyklového 
nosiča je 75 kg vrátane hmotnosti bicyklového nosiča. Certifikované 
v súlade s UNECE 55R.
S1281ADE00 (rok výroby 2019)

S1281ADE50 (rok výroby 2021)

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 bicyklového nosiča je 75 kg vrátane hmotnosti bicyklového nosiča. 
Certifikované v súlade s UNECE 55R. 
S1280ADE00 (rok výroby 2019)

S1280ADE50 (rok výroby 2021)

Elektroinštalačná súprava ťažného zariadenia

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. Zadné hmlové svetlo 
vozidla sa automaticky vypne, keď sa pripojí príves.

Súprava je k dispozícii buď so 7-kolíkovou zásuvkou s odtokovými otvormi, 
ktoré zabraňujú hromadeniu vody, alebo s 13-kolíkovým vodotesným 
krytom zásuvky. Systém s 13-kolíkovou zásuvkou je pripravený na ovládanie 
všetkých funkcií moderných karavanov. Na zaistenie plnej funkčnosti je 
+15/+30 už zahrnuté v kabeláži.

13-kolíková: S1621ADE00PC (pre vozidlá 
s pripravenými konektormi)
7-kolíková: S1620ADE00PC (pre vozidlá 
s pripravenými konektormi)
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 zo 7-kolíkovej (vozidlo) na 13-kolíkovú 
(príves/karaván): 55622ADB00

Ďalšie informácie vám poskytne predajca.

Priečny strešný nosič, hliníkový

Získajte viac miesta pre svoje dobrodružstvá. Tieto bezpečné a ľahké priečne strešné nosiče sú 
univerzálne vytvorené pre strešné koľajnice vozidla Santa Fe a ľahko sa inštalujú. Aby ste mohli vyraziť 
na budúce výlety so všetkým, čo potrebujete. Vhodné len pre vozidlá so strešnými koľajnicami OE. 
Vhodné pre vozidlá s panoramatickou strechou aj bez nej. 
S1211ADE00AL

Nosič na bicykle Active

Všetky potešenia z cyklistiky s minimálnym úsilím pri nakladaní. Vďaka držiaku rámu s rýchlym 
uzamykaním, inteligentným držiakom kolies a nastaviteľným rýchloupínacím popruhom je to hračka. 
Unesie až 17 kg a je vybavený aj bezpečnostným zámkom.
99700ADE10

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.
99700ADE00

Nosič lyží a snowboardov 400 a 600

Rodinné riešenie pre akčné zimné dovolenky. „Nosič na lyže a snowboardy 400“ pre až 4 páry lyží alebo 
2 snowboardy. Ľahko a pohodlne sa dá nasadiť a dá sa dokonca uzamknúť, aby uchoval vašu výbavu 
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.
99701ADE10 (400)

99701ADE00 (600)

Ťažné zariadenie, pevné
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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.
99770ADE10

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.
Referenčný obrázok.
99123ADE00

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. Vhodný pre iPad® 1, 2, 3 a 4 a iPad®Air 1 a 2. Funkcia nabíjania a iPad® 
nie sú súčasťou dodávky. 
99582ADE01

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. Špeciálne vyrobená ochrana pre 
model Santa Fe, ktorá je po namontovaní odolná 
voči odcudzeniu.
S1723ADE00

PohodliePohodlie

Pocit domova.
Každý rodinný výlet sa stane pohodlnejším pre všetkých účastníkov pomocou vášho výberu 
príslušenstva, ktoré sa špecificky vytvorilo na zdokonalenie zážitku z vozidla Santa Fe.

Organizátor batožinového priestoru, sklopnýVešiak na oblek
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Nabíjací kábel, režim 3

Rýchle nabíjanie (striedavým prúdom) vášho nového Santa Fe PHEV 
nemôže byť jednoduchšie a rýchlejšie. Nabíjací kábel, režim 3, je 
na obidvoch koncoch vybavený zástrčkami typu 2 a dá sa použiť na 
každodenné nabíjanie na verejných a domácich nabíjacích staniciach so 
zásuvkami typu 2. Vďaka vysokokvalitným materiálom je tento nabíjací 
kábel extrémne odolný voči silnému skrúteniu alebo ohýbaniu a značná 
odolnosť proti vplyvom počasia vylučuje možnosť korózie. Zástrčky typu 2 
zaisťujú bezpečné automatické uzamknutie k vozidlu aj nabíjacej stanici.
99631ADE003B (1 fáza, 32 A, 250 V, 7,4 kW, 7,5 m)

99631ADE003A (1 fáza, 32 A, 250 V, 7,4 kW, 5 m)

Výhody kábla režimu 3

Bezpečnosť
Zabezpečovacie zariadenia pre vyššiu bezpečnosť

Inteligencia
Komunikácia celkového stavu nabíjania

Rýchle nabíjanie (striedavý prúd)
Optimálna rýchlosť nabíjania

Rýchle a jednoduché nabíjanie.

Pohodlie
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OchranaOchrana

Rohož do batožinového priestoru

Vyrobené na mieru, určené k ochrane. Bez ohľadu na to, aký náklad veziete, 
s touto rohožou bude batožinový priestor vyzerať ako nový po dlhý čas. 
Vyrába sa z mimoriadne kvalitného velúru a je ozdobená logom modelu 
Santa Fe. So zatlačiteľnými tlačidlami na zaistenie sklápacej ochrany 
nárazníka pre dodatočnú ochranu.
S1120ADE05 (5-miestny model) 

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.
S1120ADE17 (7-miestny model, sklopná) 

S1120ADE07 (7-miestny model/nezobrazené)

Ochrana nárazníka a rohož do batožinového priestoru

Tento doplnok vyrobený na mieru sa upevňuje k rohoži do batožinového priestoru a chráni váš zadný 
nárazník počas nakladania a vykladania, prípadne pri vyskakovaní alebo zoskakovaní psov. Keď sa 
nepoužíva, dá sa jednoducho zložiť alebo za pár sekúnd odpojiť.
55120ADE00

Vaňa do batožinového priestoru

Od záhradného náradia po domácich miláčikov – niektoré druhy nákladu môžu byť vlhké alebo 
znečistené. Táto odolná, protišmyková a vodotesná vaňa so zvýšenými okrajmi bude vždy udržiavať 
batožinový priestor vozidla v čistote. Mestská mapa spolu s logom vozidla Santa Fe sú vylisované do 
textúrovaného protišmykového povrchu, aby sa predchádzalo pohybu nákladu. Vyrobená na mieru pre 
model Santa Fe. Diel nie je vhodný na používanie, ak sa využívajú sedadlá tretieho radu vo vozidlách so 
7 sedadlami.
S1122ADE05 (rok výroby 2019/5-miestny model)

S1122ADE07 (rok výroby 2019/7-miestny model/nezobrazené)

S1122ADE55E (rok výroby 2021/5-miestny model/nezobrazené)

S1122ADE57E (rok výroby 2021/7-miestny model/nezobrazené)

Všade, kde chce vaša rodina 
vyraziť.
Nikdy neviete, kde bude chcieť vaša aktívna rodina zaviesť. Alebo čo budú chcieť so sebou zobrať. Takže sme vyvinuli rad 
dobre vyzerajúcich a praktických riešení, vďaka ktorým bude vaše vozidlo Santa Fe vyzerať ako nové.

Textilné podlahové rohože, velúrové

Textilné podlahové rohože, prémiové

Gumené rohože Obojstranná protišmyková rohož do batožinového priestoru (sklopná) Vaňa do batožinového priestoru

Textilné podlahové rohože, štandardné Rohož do batožinového priestoru so zásterkou nárazníka

Textilné podlahové rohože, prémiové

Dotyk ešte väčšej exkluzivity: Tieto podlahové krytiny z perlového velúru sú luxusné na pohľad aj na 
dotyk a sú vyrobené presne na mieru tak, aby chránili priestor pod nohami modelu Santa Fe. Tieto na 
prvý pohľad hrubšie rohože ozdobené elegantným čierno-strieborným logom Hyundai z liateho kovu 
v prednom rade držia na mieste upevňovacie body a protišmyková zadná časť.
S1144ADE00 (rok výroby 2019/prvý a druhý rad)

S1144ADE30 (rok výroby 2019/tretí rad/nezobrazené)

Textilné podlahové rohože, štandardné

Táto ochranná vrstva z odolného filcu chráni podlahu v kabíne vozidla pred každodennými nečistotami. 
Rohože sú vyrobené presne na mieru, pričom na rohoži na strane vodiča je logo modelu Santa Fe a na 
mieste ich držia upevňovacie body s protišmykovou zadnou stranou.
S1141ADE00 (rok výroby 2019/prvý a druhý rad)

S1141ADE30 (rok výroby 2019/tretí rad/nezobrazené)

Textilné podlahové rohože, velúrové

Velúr vysokej kvality prináša vášmu modelu Santa Fe 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 Santa Fe a protišmyková zadná strana a na mieste ich držia upevňovacie body 
s protišmykovou zadnou stranou. 
S1143ADE00 (rok výroby 2019/prvý a druhý rad)

S1143ADE30 (tretí rad/nezobrazené)

S1143ADE55 (rok výroby 2021, 5-miestny model/prvý a druhý rad/nezobrazené)

S1143ADE57 (rok výroby 2021, 7-miestny model/prvý a druhý rad/nezobrazené)

CL143ADE00 (rok výroby 2021, HEV a PHEV/prvý a druhý rad/nezobrazené)

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. 
Tieto odolné rohože s prispôsobeným tvarom a upevňovacími bodmi, ktoré ich pevne držia na svojom 
mieste, majú na hornom povrchu vylisovanú mestskú mapu s logom vozidla Santa Fe. 
S1131ADE00 (rok výroby 2019/prvý a druhý rad)

S1131ADE55 (rok výroby 2021, 5-miestny model/prvý a druhý rad/nezobrazené)

S1131ADE57 (rok výroby 2021, 7-miestny model/prvý a druhý rad/nezobrazené)

CL131ADE00 (rok výroby 2021, HEV a PHEV/prvý a druhý rad/nezobrazené)
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Ochrana prahu kufra

Chráňte svoj nakladací priestor štýlovo: ak často nakladáte a vykladáte 
ťažké alebo objemné vybavenie, táto bariéra z nehrdzavejúcej ocele 
efektívne chráni vnútorný prah vášho modelu Santa Fe pred poškodením. 
Je pevná s lesklou povrchovou úpravou a vysokou kvalitou. 
S1274ADE10ST 

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. 
S1272ADE00BL (iba rok výroby 2019)

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.
S1272ADE00TR (rok výroby 2019)

S1272ADE50TR (rok výroby 2021)

Súprava zásteriek

Pri jazde v zlom počasí alebo v náročnom teréne vytvárajú tieto elegantne 
tvarované a na mieru vyrobené zásterky účinný štít, ktorý chráni podvozok, 
podbehy a dvere modelu Santa Fe pred nadmerným znečistením, topiacim 
sa snehom alebo striekajúcim blatom.
S1F46AK000 (rok výroby 2019/predné/nezobrazené)

S1F46AK100 (rok výroby 2019/zadné)

S1F46AKA00 (rok výroby 2021/predné/nezobrazené)

S1F46AKF00 (rok výroby 2021/zadné/nezobrazené)

Ochranné fólie pod kľučky dverí

Od náchylného na poškriabanie k odolnému voči poškriabaniu. Tieto 
odolné, priehľadné fólie chránia lak v priestore kľučiek dverí pred všetkými 
škrabancami, ktoré môžu časom spôsobiť nechty alebo kľúče. 
99272ADE00

Ochrana zadného nárazníka

Lesklá a chrániaca. Táto ochrana v pútavom prevedení z nehrdzavejúcej 
ocele poskytuje ochrannú vrstvu pre váš zadný nárazník, ktorý je často 
vystavený možným odreninám a škrabancom pri nakladaní a vykladaní 
ťažkých predmetov. 
S1274ADE00ST (rok výroby 2019)

S1274ADE50ST (rok výroby 2021)

Ochranné fólie pod kľučky dverí Ochrana zadného nárazníka

Ochranná fólia zadného nárazníka, čiernaOchranná fólia zadného nárazníka, priehľadná Súprava zásteriek Ochrana prahu kufra
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D
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KY
6 17" zliatinové disky Andong (1) Strieborné, 7,0J x 17, vhodné pre pneumatiky 235/65 R17 S1400ADE07 ● ● ● ●

6 Súprava 17" zliatinových diskov
(2) Typ A, 7,0J x 17, vhodná pre pneumatiky 235/65 R17 (čierna krytka) S1F40AK110 ● ● ● ●

(2) Typ A, 7,0J x 17, vhodná pre pneumatiky 235/65 R17 (šedá krytka) S1F40AK020 ● ● ● ●

6 Súprava 17" zliatinových diskov (3) Typ B, 7,0J x 17, vhodná pre pneumatiky 235/65 R17 CLF40AK000 ●

6 18" zliatinové disky Andong (4) Dvojfarebné, 7,5J x 18, vhodné pre pneumatiky 235/60 R18 S1400ADE08BC ● ●

6 Súprava 18" zliatinových diskov
(5) Typ A, 7,5J x 18, vhodná pre pneumatiky 235/60 R18 S1F40AK120 ● ●

(6) Typ B, 7,5J x 18, vhodná pre pneumatiky 235/60 R18 S1F40AK030 ● ●

6 19" zliatinové disky Andong (7) Čierne, 8,0J x 19, vhodné pre pneumatiky 235/55 R19 S1400ADE09BL ●

6 Súprava 19" zliatinových diskov

(8) Typ A, 8,0J x 19, vhodná pre pneumatiky 235/55 R19 S1F40AK130 ●

(9) Typ B, 8,0J x 19, vhodná pre pneumatiky 235/55 R19 S1F40AK140 ●

(10) Typ C, 8,0J x 19, vhodná pre pneumatiky 235/55 R19 CLF40AK010 ● ●

6 Súprava 20" zliatinových diskov
(11) Typ A, 8,5J x 20, vhodná pre pneumatiky 255/45R20 S1F40AK040 ●

(12) Typ A, 8,5J x 20, vhodná pre pneumatiky 255/45R20 S1F40AK050 ●

7 Poistné kolesové matice a kľúč 99490ADE50 ● ● ● ●

7 Súprava TPMS Súprava 4 ks LP52933C1100K ● ● ● ●

7 Obaly na uskladnenie kolies Jeden rozmer pre všetky kolesá (až do rozmeru 255/45 R20)/súprava 4 ks 99495ADB00 ● ● ● ●

ŠT
ÝL

8 LED projekčné svetlá Logo Hyundai 99651ADE00H ● ● ● ●

9 Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED

Biele, prvý rad 99650ADE20W ● ● ● ●

Modré, prvý rad 99650ADE20 ● ● ● ●

Biele, druhý rad 99650ADE31W ● ● ● ●

Modré, druhý rad 99650ADE31 ● ● ● ●

10 LED osvetlenie batožinového priestoru a dverí batožinového priestoru 99652ADE00 ● ● ● ●

11 LED osvetlenie dverí 99655ADE00 ● ● ● ●

12 Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá Nehrdzavejúca oceľ S1431ADE00ST ● ● ● ●

12 Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru Nehrdzavejúca oceľ S1491ADE00ST ● ● ● ●

12 Bočné ochranné lišty dverí Nehrdzavejúca oceľ S1271ADE00ST ● ● ● ●

13 Stúpačky S1370ADE00 ●

13 Stúpačky, športové S1875AB000 ● ● ● ●

13 Bočné lišty S1371ADE00 ●

13 Súprava športových pedálov S1F05AKA00 ● ● ● ●

PR
EP

R
AV

A

15 Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia Iba ľavostranný model E823055001 ● ● ● ●

16 Priečny strešný nosič Hliník, zaťaženie strechy 75 kg S1211ADE00AL ● ● ● ●

16 Nosič na bicykle Active 99700ADE10 ● ● ● ●

16 Nosič na bicykle Pro 99700ADE00 ● ● ● ●

16 Nosič lyží a snowboardov model 400 4 páry lyží alebo 2 snowboardy 99701ADE10 ● ● ● ●

16 Nosič lyží a snowboardov model 600 6 párov lyží alebo 4 snowboardy 99701ADE00 ● ● ● ●

17 Strešný box 330 Objem: 330 l 99730ADE10 ● ● ● ●

17 Strešný box 390 Objem: 390 l 99730ADE00 ● ● ● ●

17 Ťažné zariadenie, odnímateľné
S1281ADE00 ●

S1281ADE50 ● ● ●

17 Ťažné zariadenie, pevné
S1280ADE00 ●

S1280ADE50 ● ● ●

17 Elektroinštalácia ťažného zariadenia

13-kolíková, iba pre vozidlá s pripraveným konektorom S1621ADE00PC ● ● ● ●

7-kolíková, iba pre vozidlá s pripraveným konektorom S1620ADE00PC ● ● ● ●

Adaptéry z 13 na 7 kolíkov E919999137 ● ● ● ●

Adaptéry zo 7 na 13 kolíkov 55622ADB00 ● ● ● ●
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18 Držiak pre iPad® slúžiaci pre zábavu na zadných sedadlách Vhodný pre iPad® 1, 2, 3 a 4 a iPad®Air 1 a 2 99582ADE01 ● ● ● ●

19 Vešiak na oblek 99770ADE10 ● ● ● ●

19 Organizér do batožinového priestoru Sklopný 99123ADE00 ● ● ● ●

19 Ochrana čelného skla pred námrazou/slnečným žiarením S1723ADE00 ● ● ● ●

21 Nabíjací kábel, režim 3
Typ 2, 1 fáza, 32 A, 250 V, 7,4 kW/dĺžka: 7,5 m, hmotnosť: 3400 g 99631ADE003B ●

Typ 2, 1 fáza, 32 A, 250 V, 7,4 kW/dĺžka: 5 m, hmotnosť: 2665 g 99631ADE003A ●

O
C

H
RA

N
A

22 Textilné podlahové rohože, prémiové
Prvý a druhý rad S1144ADE00 ●

Tretí rad S1144ADE30 ●

22 Textilné podlahové rohože, štandardné
Prvý a druhý rad S1141ADE00 ●

Tretí rad S1141ADE30 ●

22 Textilné podlahové rohože, velúrové

Prvý a druhý rad S1143ADE00 ●

Tretí rad S1143ADE30 ● ● ● ●

5-miestny, prvý a druhý rad S1143ADE55 ●

7-miestny, prvý a druhý rad S1143ADE57 ●

Prvý a druhý rad CL143ADE00 ● ●

22 Gumené rohože

Prvý a druhý rad S1131ADE00 ●

5-miestny, prvý a druhý rad S1131ADE55 ●

7-miestny, prvý a druhý rad S1131ADE57 ●

Prvý a druhý rad CL131ADE00 ● ●

23 Rohož do batožinového priestoru

5-miestny model, jednostranná S1120ADE05 ●

7-miestny model, obojstranná, sklopná S1120ADE17 ● ● ● ●

7-miestny model, obojstranná S1120ADE07 ● ● ● ●

23 Ochrana nárazníka a rohož do batožinového priestoru 55120ADE00 ● ● ● ●

23 Vaňa do batožinového priestoru

5-miestny model S1122ADE05 ●

7-miestny model S1122ADE07 ●

5-miestny model S1122ADE55E ● ● ●

7-miestny model S1122ADE57E ● ● ●

24 Ochranná fólia zadného nárazníka

Priehľadná S1272ADE00TR ●

Priehľadná S1272ADE50TR ● ● ●

Čierna S1272ADE00BL ●

24 Ochranné fólie pod kľučky dverí 99272ADE00 ● ● ● ●

25 Ochrana zadného nárazníka
Nehrdzavejúca oceľ S1274ADE00ST ●

Nehrdzavejúca oceľ S1274ADE50ST ● ● ●

25 Ochrana prahu kufra Nehrdzavejúca oceľ S1274ADE10ST ● ● ● ●

25 Súprava zásteriek

Predné S1F46AK000 ●

Zadné S1F46AK100 ●

Predné S1F46AKA00 ● ● ●

Zadné S1F46AKF00 ● ● ●

BE
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Výstražný trojuholník 99942ADE00 ● ● ● ●

Bezpečnostná taška 99940ADE00 ● ● ● ●

Bezpečnostná reflexná vesta 99941ADE00 ● ● ● ●

Škrabka na ľad s rukavicou LP950APE01H ● ● ● ●

Súprava na letnú starostlivosť LP974APE102H ● ● ● ●

Súprava na zimnú starostlivosť a škrabka na ľad LP973APE109H ● ● ● ●



  

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.

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

045051H


