
Tartozékok

Vadonatúj TUCSON



Csak az eredeti 
elég jó.

Nem is tehetné egyszerűbben személyessé a vadonatúj TUCSON-t. Minden eredeti Hyundai tartozék tökéletesen 
illeszkedik, azokat a Hyundai magas minőségi követelményei szerint tervezik és gyártják. Ezek azok a jellemzők, 
amelyek révén a vadonatúj TUCSON mindig teljesen eredeti maradhat. A katalógusban található tartozékok 
a következő modellekkel kompatibilisek: vadonatúj TUCSON (MY 21), TUCSON Hybrid (HEV/MY 21) és TUCSON 
Mild Hybrid (MHEV/MY 21). ** A tartozékok cikkszámát és kompatibilitását az utolsó oldalon található táblázat 
tartalmazza.

2



3



4



Fedezze fel  
az új távlatokat!
Drámai parametrikus formavilágával a vadonatúj TUCSON már eleve új távlatokat jelöl ki az autóipari 
formatervezés világában. Az eredeti Hyundai tartozékokkal még izgalmasabbá teheti megjelenését, 
és tovább tökéletesítheti a modell sokoldalú funkcionalitását. Tegye tökéletes partnerévé a vadonatúj 
TUCSON-t, és fedezzék fel együtt új, személyes távlatait!
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Beragyogja a mindennapokat.

A különösen takarékos, rendkívül nagy fényerejű LED-es tartozék fényforrások praktikus világítási megoldást jelentenek a vadonatúj 
TUCSON belterében és a jármű környezetében. A lehető legnagyobb gondossággal tesszük még teljesebbé a modell kiemelkedő 
dizájnját és képességeit.
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Mindenre készen áll. Bármikor.

Az eredeti Hyundai tartozékokban az a legszebb, hogy pontosan igazodnak sokoldalú életünkhöz.  Így Ön úgy tökéletesítheti a vadonatúj 
TUCSON-t, hogy az a leghidegebb téli napokon, a legnagyobb nyári hőségben is fokozott élményt kínáljon. Amit csak szeretne, ahol csak szeretné.
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Csiszolt alumínium hatás 
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Hangsúlyozza ki személyiségét!
Az egész ízlés kérdése. A magasfényű zongoralakk felületek látványos eleganciáját, vagy a csiszolt alumínium visszafogottabb 
kifinomultságát választja? Bármelyik mellett dönt, következetesen alkalmazhatja a témát, köszönhetően az optikai kiegészítők 
széles választékának.

Zongoralakk
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Külső tükörház-borítás, N7431ADE00BL

Oldalsó díszítősáv, N7271ADE00BLKülső optikai csomag, N7300ADE00BL Csomagtérajtó díszítősáv, N7491ADE00BL

Hátsó lökhárító díszítősáv, N7274ADE00BL

FORMATERVEZÉS

Személyes ízlés.

Az eredeti Hyundai tartozékok közül gondosan válogatva utánozhatatlanná teheti vadonatúj TUCSON-ját. Pont olyan lesz 
ugyanis az összhatás, amilyennek azt Ön megálmodta.

/ /Oldalsó díszítősáv Csomagtérajtó díszítősávKülső tükörház-borítás 
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Oldalsó díszítősáv
Tegye még elegánsabbá, még dinamikusabbá a TUCSON oldalsó 
paneljeinek megjelenését ezekkel az oldalsó díszítősávokkal!

Külső tükörház-borítás
Tegye még látványosabbá a TUCSON külső megjelenését 
ezekkel a külső tükörházborító-elemekkel!

Csomagtérajtó díszítősáv
Minden részletében végtelenül elegáns. A díszítősáv stílusosan 
mutat a csomagtérajtón.

Hátsó lökhárító díszítősáv
A díszítősáv visszafogott, kifinomult vízszintes stíluselemként 
húzódik végig a TUCSON hátsó lökhárítójának a felső felületén. 
Fekete szemcsézett kivitelben is rendelhető, amely egyszerre 
látványos és hatásosan védi a felületet.

Külső optikai csomag
A TUCSON optikai kiegészítőinek magával ragadó választékával 
kiemelkedhet a tömegből. Az optikai készlet külső tükörborítást, 
valamint oldalsó és csomagtérajtó díszítősávot tartalmaz. 
Zongoralakk, valamint csiszolt alumínium hatású kivitelben 
egyaránt rendelhető.

Külső tükörház-borítás, N7431ADE00BR

Oldalsó díszítősáv, N7271ADE00BR Külső optikai csomag, N7300ADE00BRCsomagtérajtó díszítősáv, N7491ADE00BR

Csiszolt alumínium hatás

Hátsó lökhárító díszítősáv, N7274ADE00BR

FORMATERVEZÉS
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Matricacsomag, Racing sávok
A motorházfedélre és a tetőre rögzíthető, látványos Racing 
sávok álló helyzetben is a sebesség érzetét keltik: tegye még 
sportosabbá autója megjelenését!

LED csomagtartó és csomagtérajtó világítás
Soha többé nem kell tapogatóznia, ha keres valamit a sötétben. 
És attól sem kell félnie, hogy belelép valamibe. Tökéletes látási 
viszonyok a csomagtartóban és az autó mögött.

Matricacsomag, Sport sávok
A látványos Sport sávozás kihangsúlyozza az autó plasztikus 
felső karaktervonalát.

Oldalsó fellépő, sportos
Tegye még sportosabbá a TUCSON külső megjelenését ezekkel 
az oldalsó fellépőkkel! Csúszásgátló gumi betétjüknek 
köszönhetően könnyen és biztonságosan szállhat be az autóba. 
Max. teherbírás: 180 kg

Küszöbvédő borítás
Az első benyomás a legfontosabb. A TUCSON logójával díszített 
nemesacél küszöbvédő elemek látványosan köszöntik a beszálló 
utasokat.

Matricacsomag, Racing sávok, N7200ADE00BLMatricacsomag, Sport sávok, N7200ADE10BL

Oldalsó fellépő, terep (fekete díszítéssel),  N7370ADE00BL

Oldalsó fellépő, terep (szürke díszítéssel), N7370ADE00GROldalsó fellépő, sportos, N7F37AC000 LED csomagtartó és csomagtérajtó világítás, 99652ADE00

FORMATERVEZÉS

Küszöbvédő borítás, N7450ADE00ST & N7450ADE01ST

Oldalsó fellépő, terep
Tegye még robusztusabbá a TUCSON merész formavilágát 
ezekkel a matt alumínium oldalsó fellépőkkel! Csúszásgátló gumi 
betétjük leegyszerűsíti a beszállást. Max. teherbírás: 180 kg.  
2021. második negyedévétől megvilágított kivitelben is rendelhetők.
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LED lábtér-megvilágítás
Hangsúlyozza ki az utastér prémium hangulatát a lábtér rejtett 
megvilágításával! Kifinomult fénybe burkolja a lábteret az ajtók 
nyitásakor és zárásakor. Divatos kék és klasszikus fehér színben.

LED ajtó világítás, Hyundai logóval
Tegye még rafináltabbá a sötétséget: amikor kinyitja az első 
ajtókat, a világítás a Hyundai logót vetíti az aszfaltra.

LED ajtó fények
Garantált stíluskiáltvány. A visszafogott, összetéveszthetetlen 
belső LED fények különösen sötétben teszik kényelmesebbé és 
biztonságosabbá a be- és kiszállást. Mind a négy ajtóra 
felszerelhető. 

LED lábtér-megvilágítás, kék, első üléssor, 99650ADE20

LED lábtér-megvilágítás, kék, második üléssor, 99650ADE31

LED lábtér-megvilágítás, fehér, első üléssor, 99650ADE20W

LED lábtér-megvilágítás, fehér, második üléssor,  99650ADE31W

LED ajtó fények, 99655ADE00

LED ajtó projektorok, Hyundai logó, 99651ADE00H

FORMATERVEZÉS
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1. 17" könnyűfém keréktárcsa, Itaewon,
kéttónusú, N7400ADE07BC

2. 17" könnyűfém keréktárcsa, Itaewon,
grafitszürke, N7400ADE07GR

3. 17" könnyűfém keréktárcsa,
52910N7160PAC

17" könnyűfém keréktárcsa

5. 18" könnyűfém keréktárcsa, Hongdae,
grafitszürke, N7400ADE08GR

6. 18" könnyűfém keréktárcsa
52910N7200PAC

18" könnyűfém keréktárcsa

KEREKEK

4. Acél keréktárcsa 17",
N7401ADE07

Emelkedjen ki stílusosan!
Egyetlen tartozék sem befolyásolja olyan mértékben az autó megjelenését,  
mint egy jól megválasztott könnyűfém keréktárcsa.
Ezeket a keréktárcsákat a Hyundai magas minőségi követelményei szerint tervezik és gyártják.
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9. 19" könnyűfém keréktárcsa
52910N7300PAC

7. 19" könnyűfém keréktárcsa, Sinchon,
grafitszürke, N7400ADE09GR

8. 19" könnyűfém keréktárcsa, Sinchon,
kéttónusú, N7400ADE09BC

KEREKEK

11. Keréktároló zsákok, 99495ADB00

10. Kerékőr, kulccsal, 99490ADE50

Sorszám Tartozék Cikkszám ICE MHEV HEV Leírás

1.
17" könnyűfém keréktárcsa, 
Itaewon

N7400ADE07BC ● ● ●
17" öt duplaküllős könnyűfém keréktárcsa, kéttónusú, 7.0Jx17, alkalmas 215/65 R17 abroncsokhoz. 
Kerékagyborítással. Az eredeti kerékcsavarok használhatók.

2.
17" könnyűfém keréktárcsa, 
Itaewon

N7400ADE07GR ● ● ●
17" öt duplaküllős könnyűfém keréktárcsa, grafitszürke, 7.0Jx17, alkalmas 215/65 R17 abroncsokhoz. 
Kerékagyborítással. Az eredeti kerékcsavarok használhatók.

3. 17" könnyűfém keréktárcsa 52910N7160PAC ● ● ●
17" könnyűfém keréktárcsa, 7.0Jx17, alkalmas 215/65 R17 abroncsokhoz. Kerékagyborítás és 
kerékcsavarok nélkül.

4. 17" acél keréktárcsa N7401ADE07 ● ● ●
17" tízküllős acél keréktárcsa, grafitszürke, 7.0Jx17, alkalmas 215/65 R17 abroncsokhoz. Téli használatra 
ideális. Kerékagyborítással. Az eredeti kerékcsavarok használhatók.

4.1 17" acél keréktárcsa
52910N7000PAC
(kép nélkül)

● ● ● Téli használatra ideális. 7.0Jx17, alkalmas 215/65 R17 abroncsokhoz.

5.
18" könnyűfém keréktárcsa, 
Hongdae

N7400ADE08GR ● ●
18" könnyűfém keréktárcsa, grafitszürke, 7.5Jx18, alkalmas 235/55 R18 abroncsokhoz. 
Kerékagyborítással. Az eredeti kerékcsavarok használhatók.

6. 18" könnyűfém keréktárcsa 52910N7200PAC ● ●
18" könnyűfém keréktárcsa, 7.5Jx18, alkalmas 235/55 R18 abroncsokhoz. Kerékagyborítás és 
kerékcsavarok nélkül.

7.
19" könnyűfém keréktárcsa, 
Sinchon

N7400ADE09GR ● ● ● 19" tízküllős könnyűfém keréktárcsa, grafitszürke, 7.5Jx19, alkalmas 235/50 R19 abroncsokhoz. Kerékagy-
borítással. Az eredeti kerékcsavarok használhatók.

8.
19" könnyűfém keréktárcsa, 
Sinchon

N7400ADE09BC ● ● ● 19" tízküllős könnyűfém keréktárcsa, kéttónusú, 7.5Jx19, alkalmas 235/50 R19 abroncsokhoz.  Kerékagy-
borítással. Az eredeti kerékcsavarok használhatók.

9. 19" könnyűfém keréktárcsa 52910N7300PAC ● ● ● 19" könnyűfém keréktárcsa, 7.5Jx19, alkalmas 235/50 R19 abroncsokhoz. Kerékagyborítás és 
kerékcsavarok nélkül.

10. Kerékőr, kulccsal 99490ADE50 ● ● ●
A zárható kerékcsavarok hatékony lopásvédelmet nyújtanak. Megnyugtató érzés tudni, hogy könnyűfém 
keréktárcsáit legközelebb is ott találja majd, ahol a legjobban mutatnak.

11. Keréktároló zsákok 99495ADB00 ● ● ●
A 4 darabból álló zsákkészlet segít tisztán tartani a kerekeket, a ruházatot és a tárolóhelyet. Szállítás 
közben óvja az autó belső terét! Állítható – egy méretben kapható (max. 255/45 R20).

12.
TPMS – Abroncsnyomás-
felügyeleti rendszer

LP52940BV100K ● ● ●
Az eredeti szenzorok szavatolják az abroncsok optimális funkcionalitását, a biztonságos és takarékos 
vezetést. A TPMS készlet segítségével folyamatosan ellenőrizheti az abroncsok nyomását. 4 darabos készlet.

19" könnyűfém keréktárcsa

I. megjegyzés – A gyárilag 17" acél keréktárcsával szerelt járművek esetén külön rendelhet kerékcsavarokat (5295014140) a könnyűfém keréktárcsákhoz.
II. megjegyzés – A gyárilag 17" könnyűfém keréktárcsával szerelt járművek esetén külön rendelhet kerékcsavarokat (529503Y000) az acél keréktárcsákhoz. 17



Tetőbox
Bármit, bármikor szállíthatna: ha extra tárolókapacitással ruházná fel a TUCSON-t, a tetőbox 
minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt ideális megoldást nyújt. Áramvonalas 
és kecses, könnyen felszerelhető, mégis robusztus. Ráadásul mindkét oldalra nyitható, 
így gyorsabban pakolható. Zárható fedele óvja a benne elhelyezett értékeket. A tetőbox, 
a keresztlécek, valamint a rakomány együttes tömege nem haladhatja meg a 80 kg-ot.

SZABADIDŐ

144 x 86 x 37.5cm

Keresztlécek
Teremtsen helyet a kalandoknak! Ezeket a biztonságos, könnyű keresztléceket kifejezetten 
a TUCSON tetősínjeihez terveztük. Felszerelésük egyszerű, így ha útnak indul, soha nem kell
semmit otthon hagynia. Mindig ellenőrizze járműve legnagyobb megengedett tetőterhelését!

195 x 73.8 x 36cm

Keresztlécek, N7211ADE00AL

330 L

390 L

Mindenki a fedélzetre!

A vadonatúj TUCSON számtalan élethelyzetben lesz tökéletes társa. Ez abból is látszik, milyen széles a hozzá rendelhető 
eredeti tartozékok választéka.

kg

Tetőbox 390, 99730ADE00

Tetőbox 330, 99730ADE10
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Pro kerékpárszállító
Tegye még egyszerűbbé és kényelmesebbé a kerékpárok felhelyezését, leemelését 
ezzel a prémium rendszerrel! Helyezze kerékpárját a vázrögzítőre, majd a tető 
magasságában elhelyezett forgótárcsákkal fél kézzel rögzítse azokat!  
Max. teherbírás: 20 kg. Zárható.

Síléc- és snowboard szállító
Családbarát megoldás az aktív téli pihenéshez. A „síléc- és snowboard szállító 400” 
akár 4 pár síléc vagy 2 snowboard szállítására is alkalmas. Gyorsan és kényelmesen 
felszerelhető, a szállítmány védelme érdekében zárható. Ha még több tárolóhelyre van 
szüksége, válassza a „síléc- és snowboard szállító 600” modellt, amely akár 6 pár síléc 
vagy 4 snowboard elhelyezésére is alkalmas.  

Active kerékpárszállító
Maximális kerékpáros élmény, minimális erőfeszítéssel. Gyorszáras váztartójával, 
ötletes kerékrögzítőjével és állítható, gyorskioldós hevederjeivel ez a szállító 
megkönnyíti a munkát. Akár 17 kg-mal terhelhető, a biztonság érdekében zárható.

Kutyarács
Fokozott kényelem kutyák és gazdáik számára. A TUCSON hátsó üléseinek háttámlája 
és a tető közé tökéletesen illeszkedő, könnyen beszerelhető rács biztonságosan 
a csomagtartóban tartja a kisállatokat és a csomagot, ugyanakkor nem akadályozza 
a vezető hátratekintését.

SZABADIDŐ

Pro kerékpárszállító,  99700ADE00 Active kerékpárszállító, 99700ADE10

Sí- és snowboard szállító 600, 99701ADE00 Sí- és snowboard szállító 400, 99701ADE10

Kutyarács, N7150ADE00
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Leszerelhető vonóhorog
A rozsdamentes acélból készült vonóhoroggal biztonságosan és 
hatékonyan szállíthatja felszerelését. A háromgolyós reteszelő 
rendszerrel szerelt vonóhorog egyszerűen leszerelhető.

Fix vonóhorog
Praktikus, megbízható megoldást keres nagy rakományok 
rendszeres szállításához? A korrózióálló vonóhorog minden 
feladatot csillagos ötösre teljesít. A kerékpártartó legnagyobb 
terhelhetősége 75 kg, beleértve a kerékpártartó tömegét is.

Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó
Akár egy-, akár többnapos kerékpáros kirándulásra indul, a kerékpártartó leegyszerűsíti 
a kerékpárok rögzítését és leemelését. Két kerékpár szállítására alkalmas, legnagyobb 
terhelhetősége 60 kg. Kompakt, lopásvédett rendszer, ráadásul a csomagtartó 
nyitásához nem kell leemelnie a kerékpárokat.

SZABADIDŐ

Fix vonóhorog, N7280ADE00

Leszerelhető vonóhorog, N7281ADE00 Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó, E823055001

Vonóhorog kábelkészlet, 13 és 7 tűs
Az installáció a jármű eredeti csatlakozói mellett egy olyan 
multifunkcionális vontatmánymodult alkalmaz, amely felerősíti 
a szükséges jeleket. A hagyományos és LED-es utánfutó hátsó 
lámpákkal egyaránt kompatibilis termék: hangjelzéssel 
figyelmeztet a vontatmány irányjelzőjének vagy féklámpájának 
meghibásodására. Sérült izzók esetén ugyancsak figyelmeztető 
hangjelzést ad. A hátsó ködlámpa automatikusan deaktiválódik 
vontatmány csatlakoztatásakor. 

A 13 tűs rendszer a modern lakókocsik minden funkcióját képes 
kiszolgálni.
13 tűs: N7621ADE00PC (vízálló tokozással)
7 tűs: N7620ADE00PC (vízleeresztő lyukakkal)

A vonóhorog tényleges használatától függően adapterekkel 
alakíthatja át ideiglenesen a 7 tűs rendszert 13 tűsre, és fordítva.
13 tűsből (jármű) 7 tűsre (utánfutó/lakókocsi) adapter: E919999137
7 tűsből (jármű) 13 tűsre (utánfutó/lakókocsi) adapter: 55622ADB00

További tájékoztatásért forduljon márkakereskedőjéhez!
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Csomagtéri rendező, összehajtható
Ideális megoldás a szállítandók gyors rendezésére és rögzítésére. Használaton kívül 
laposra hajtható. Szállítását praktikus hordszíjak és fogantyúk teszik kényelmessé. 
A Hyundai logójával.

iPad® tartó
Filmek, applikációk, zeneszámok. Hátsó utasai maximálisan 
kihasználhatják iPad®-jük képességeit az első ülések támlájára 
szerelhető bölcső segítségével. Forgatható és dönthető, hogy 
utasai tökéletesen lássák a képernyőt.

Jégvédő és napellenző
Kényelem és kilátás egész évben. Erős napsütésben 
megakadályozza az utastér túlzott felmelegedését; hidegben 
óvja a szélvédőt a lefagyástól.

SZABADIDŐ

Jégvédő és napellenző, N7723ADE00

iPad® tartó, 99582ADE01Csomagtéri rendező, összehajtható, 99123ADE00 Mobil autós vállfa, 99770ADE00

Mobil autós vállfa
Gyűrődésmentes ruhaszállítás. A vállfa könnyen rögzíthető 
az első ülésre, majd az irodában vagy szállodai szobában is 
használható. Ha hátsó utasokat szállít, el kell távolítani!

A komfort létezési forma

Minden kalandot egyszerűbbé, élvezetesebbé tesz az autó összes utasa számára.
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VÉDELEM

Gumiszőnyegek, N7131ADE00GR & CZ131ADE00GR

Gumiszőnyeg padlóalagútra, N7131ADE2C & CZ131ADE2CTextil padlószőnyeg, alap, N7141ADE00 & CZ141ADE00Textil padlószőnyeg, velúr, N7143ADE00 & CZ143ADE00

A hosszan tartó szépségért.

Óvja meg a vadonatúj TUCSON kiváló minőségű anyagainak eredeti állapotát ezekkel a tökéletesen illeszkedő, robusztus, 
mégis vonzó eredeti tartozékokkal.
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Gumiszőnyeg padlóalagútra
A gumiszőnyegével azonos kialakítású elem olyan tökéletesen illeszkedik 
a váltóalagútra, akár egy egyedi készítésű nyereg.

Csomagtér szőnyeg
Két használható oldal, dupla védelem - kiváló minőségű velúr az egyik, ellenálló, tartós 
felület a másik oldalon -, hogy az élet minden kihívására legyen megoldásunk. 
A kihajtható lökhárító védőelem rögzítésére szolgáló patentekkel.

Gumiszőnyegek
A tartós, könnyen tisztítható padlószőnyegek a legszélsőségesebb időjárásban, 
a legélvezetesebb kaland során is hatékonyan és hiánytalanul óvnak a nedvesség, a sár 
és a homok ellen.

Textil padlószőnyeg, velúr
Amilyen remekül néz ki, olyan strapabíró a kiváló minőségű velúr padlószőnyeg. 
A lábtérbe tökéletesen illeszkedő szőnyegeket a TUCSON logója díszíti. A szőnyegeket 
a rögzítőpontokhoz illeszthetjük, hátoldaluk csúszásgátló kialakítású.

Textil padlószőnyeg, alap
A strapabíró textilből készített padlószőnyegek megvédik az utastéri padlót 
az elhasználódástól. Méretpontos szőnyegek csúszásgátló hátoldallal. A vezető oldalán 
a TUCSON logójával.

VÉDELEM

Megfordítható csomagtéri szőnyeg, N7120ADE00 & N7120ADE05Megfordítható csomagtéri szőnyeg, N7120ADE05 & Kihajtható lökhárító védőelem, 55120ADE00
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VÉDELEM

Csomagtéri tálca toldat, N7128ADE00 / Csomagtéri tálca, N7122ADE00E
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Csomagtéri tálca toldat 
A lehajtott hátsó ülések hátoldalának megóvására szolgál, ha hosszú, durva felületű 
rakományt szállítunk. Tépőzárral egyszerűen rögzíthető. 

Csomagtéri tálca 
Kerti szerszámoktól a kisállatokig: néha muszáj piszkos, nedves 
dolgokat szállítanunk. Ezzel a 30%-ban bio alapanyagokból 
készített, félig merev, csúszásmentes, megemelt peremének 
köszönhetően tökéletesen vízhatlan tálcával tisztán tarthatja 
a csomagteret. 

Ajtókilincs üregvédő fólia 
Az ajtókilincsek mögötti üregek fokozott kopásnak vannak 
kitéve. Ezekkel a fóliákkal azonban megelőzhető a sérülés: 
az autó fényezése olyan marad, mint újkorában, mentes 
a köröm- és kulcsnyomoktól. 

Mély csomagtéri tálca 
Robusztus védelem a csomagtartóban. A tálca emelt oldalfalai távol tartják a TUCSON 
kárpitjaitól és burkolataitól a koszos, sáros, nedves tárgyakat. 

Hátsó lökhárító-rakodóperem védőfólia, átlátszó
Hatékony, egyszerű védelem: a diszkrét, átlátszó fólia óvja 
a lökhárítót a be- és kipakolás során előforduló sérülésektől. 
Fényezett lökhárítókhoz.

Hátsó lökhárító-rakodóperem védőfólia, fekete
Fedje le a gondokat! A fekete fólia óvja a hátsó lökhárító felső 
élét a karcolástól és súrlódástól, így Ön gondtalanul pakolhat.

VÉDELEM

Csomagtéri tálca, N7122ADE05E Hátsó lökhárító-rakodóperem védőfólia, átlátszó, N7272ADE00TR

Hátsó lökhárító-rakodóperem védőfólia, fekete, N7272ADE00BL

Mély csomagtéri tálca, N7127ADE00

Ajtókilincs üregvédő fólia, 99272ADE00
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Vigyázzon szeretteire!

A váratlan eseményekre is felkészülhet az olyan praktikus tartozékokkal, amelyek vészhelyzetben bárhol, bármikor a segítségére sietnek. 

BIZTONSÁG ÉS GONDOSKODÁS
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Elakadásjelző háromszög 
Biztonság az út szélén. Ezzel a kiválóan látható háromszöggel 
messziről észlelik Önt a közeledő autósok. A könnyű, stabil, 
összecsukható háromszög teljesíti az ECE-R27 szabvány 
követelményeit. A legtöbb európai országban kötelező tartozék.

Láthatósági mellény 
Kiváló észlelhetőség, maximális biztonság éjjel és nappal. 
A fényvisszaverő csíkokkal ellátott láthatósági mellényben 
messziről észlelik Önt, ha el kell hagynia autóját. Teljesíti az EN 
20471 szabvány előírásait. A legtöbb európai országban kötelező 
tartozék. Egy méretben kapható.

Felszerelési táska 
A felszerelési táska teljes körű biztonságot jelent. Két 
láthatósági mellényt, elakadásjelző háromszöget, valamint 
elsősegélynyújtó készletet tartalmaz. Megfelel a hatályos DIN 
13164:2014 szabvány előírásainak. Számos európai országban 
kötelező tartozék.

Glasscoat kezelés
Extra védelem, extra ragyogás. A fejlett Glasscoat formula 
viaszos kezelés nélkül is óvja a külső felületeket 
a szennyeződéstől, az oldószerektől, a sószórástól, 
az autómosóktól és a madárpiszoktól. Segítségével akár a belső 
szőnyegeket és kárpitokat is megvédheti a mindennapos 
piszoktól, szennyeződéstől.

Nyári autóápolási készlet
A készlet tartalmaz egy üveg nyári ablakmosó koncentrátumot, 
amely kristálytiszta szélvédőt biztosít.
A rovareltávolító spray-vel a legmakacsabb bogármaradványokat is 
le lehet takarítani a szélvédőről és a fényszóróról. A kifejezetten 
könnyűfém keréktárcsákhoz kifejlesztett keréktárcsa-tisztító spray 
megkönnyíti a fékpor és egyéb lerakódások eltávolítását. A plusz 
szivacs segít letörölni a szennyeződést az üvegfelületekről.

Jégkaparó kesztyűvel
Praktikum, didergés nélkül. Tartsa kézfejét melegen, szárazon, 
miközben a szélvédőt tisztítja!

Téli autóápolási készlet 
A készlet tartalmaz egy üveg téli ablakmosó folyadék 
koncentrátumot, amellyel akadálytalanul siklik a szélvédőn 
az ablaktörlő. Emellett a szélvédő jégmentesítésére szolgáló, 
pumpás spray nem csak megtisztítja az üvegfelületet, de 
megakadályozza annak ismételt befagyását. Az ablak 
megtisztítását jégkaparó segíti, míg a szivacs letörli a párát 
az ablaküvegről.

Láthatósági mellény, 99941ADE00 

Felszerelési táska, 99940ADE00 
Téli autóápolási készlet, LP973APE109H

Glasscoat, LP982APE1GOLH

Nyári autóápolási készlet, LP974APE102H

Jégkaparó kesztyűvel, LP950APE01H

Elakadásjelző háromszög, 99942ADE00

BIZTONSÁG ÉS GONDOSKODÁS
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AJÁNDÉKTÁRGYAK

Lenyűgözően stílusos. Hyundai kollekció.
Bármerre jár, ezek a stílusos, egymással harmonizáló ruhadarabok nagy sikert aratnak majd. A Hyundai kollekció darabjai minden évszakban helyt állnak. Öltözködjön 
rétegesen, és minden időjárásban jól érezheti magát! Akár szurdokban, akár városban kalandozik, sem a szél vagy az eső, sem a meleg vagy a hideg nem állíthatja meg.
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Termék Leírás Méret XS S M L XL XXL 3XL

Softshell kabát
93% poliészter, 7% elasztán. Egyedi cipzárhúzó. Szilikonos 
logónyomat a mellkason és a háton.

Férfi / Női ● ● ● ● ● ●

uniszex ● ● ● ● ● ●

Széldzseki
100% poliészter. Egyedi cipzárhúzó. Szilikonos logónyomat 
a mellkason és a háton.

uniszex ● ● ● ● ● ● ●

Bélelt mellény 
100% poliészter. Egyedi cipzárhúzó, oldalt hálós a jobb szellőzésért,
szilikonos logónyomat a mellkason és a háton.

Férfi ● ● ● ● ● ● ●

Pulóver 
80% pamut, 20% poliészter. Egyedi cipzárhúzó, hímzett logó 
a mellkason és a háton.

Férfi ● ● ● ● ● ●

Kardigán 80% pamut, 20% poliészter. Hímzett logó a mellkason és a háton. Férfi ● ● ● ● ● ●

Pulóver
80% pamut, 20% poliészter. Egyedi cipzárhúzó, hímzett logó 
a mellkason és a háton.

Férfi ● ● ● ● ● ●

Női ● ● ● ● ● ●

Pólóing 100% pamut pique. Hímzett logó a mellkason és a háton.
Férfi ● ● ● ● ● ●
Női ● ● ● ● ● ●

Széldzseki, uniszex

Pulóver, férfi Kardigán, férfi

Softshell 

Pulóver, női

Pólóing, férfi

Softshell kabát, női

Pulóver, férfi Hyundai sapka

Bélelt mellény, uniszex

Pólóing, női

AJÁNDÉKTÁRGYAK

A cikkszámokról és az árakról érdeklődjön márkakereskedőjénél!
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A vadonatúj TUCSON tartozék portfolió

Stílus
1. Külső tükörház-borítás N7431ADE00BL • • • Zongoralakk

2. Hátsó lökhárító díszítősáv N7274ADE00BL • • • Zongoralakk

3. Oldalsó díszítősávok N7271ADE00BL • • • Zongoralakk

4. Csomagtérajtó díszítősáv N7491ADE00BL • • • Zongoralakk

5. Külső optikai csomag N7300ADE00BL • • • Zongoralakk. Külső tükörborítást, valamint oldalsó és csomagtérajtó díszítősávot tartalmaz.

6. Külső tükörház-borítás N7431ADE00BR • • • Csiszolt alumínium hatás

7. Hátsó lökhárító díszítősáv N7274ADE00BR • • • Csiszolt alumínium hatás

8. Oldalsó díszítősávok N7271ADE00BR • • • Csiszolt alumínium hatás

9. Csomagtérajtó díszítősáv N7491ADE00BR • • • Csiszolt alumínium hatás

10. Külső optikai csomag N7300ADE00BR • • • Csiszolt alumínium hatás. Külső tükörborítást, valamint oldalsó és csomagtérajtó díszítősávot tartalmaz.

11. Hátsó lökhárító díszítősáv N7274ADE00 • • • Fekete szemcsézett kivitel, ami a sérülések ellen is véd.

12. Matricacsomag, Sport sávok N7200ADE10BL • • • Matt fekete

13. Matricacsomag, Racing sávok N7200ADE00BL • • • Matt fekete

14. Küszöbvédő borítás N7450ADE00ST • • • 4 darabos készlet

15. Küszöbvédő borítás elöl N7450ADE01ST • • • 2 darabos készlet

16. Oldalsó fellépő, terep N7370ADE00BL • • • Fekete dekorral

17. Oldalsó fellépő, terep N7370ADE00GR • • • Szürke dekorral

18. Oldalsó fellépő, megvilágított N7370ADE10 • • • 2021. második negyedévtől rendelhető

19. Oldalsó fellépő, sportos N7F37AC000 • • •

20. LED csomagtartó és csomagtérajtó világítás 99652ADE00 • • •

21. LED lábtér-megvilágítás

99650ADE20 • • • Kék, első üléssor

99650ADE31 • • • Kék, második üléssor

99650ADE20W • • • Fehér, első üléssor

99650ADE31W • • • Fehér, második üléssor

22. LED ajtó fények 99655ADE00 • • • Az egyérintéses fel/le ablakemelővel szerelt modellekhez 2021. második negyedévétől rendelhető.

23. LED ajtó projektorok 99651ADE00H • • • Hyundai logó, egyérintéses fel/le ablakemelővel szerelt modellekhez.

Szabadidő
24. Keresztlécek N7211ADE00AL • • • Alumínium

25. Tetőbox 99730ADE00 • • • 390 literes térfogat

26. Tetőbox 99730ADE10 • • • 330 literes térfogat

27. Síléc- és snowboard szállító 99701ADE00 • • •
28. Síléc- és snowboard szállító 99701ADE10 • • •
29. Pro kerékpárszállító 99700ADE00 • • •
30. Active kerékpárszállító 99700ADE10 • • •
31. Kutyarács N7150ADE00 • • •
32. Fix vonóhorog N7280ADE00 • • •
33. Leszerelhető vonóhorog N7281ADE00 • • •
34. Vonóhorog kábelkészlet, 13 tűs N7621ADE00PC • • • Kompatibilis a vontatás csomaggal felszerelt járművekkel. (opciós kód: VGXD02 )
35. Vonóhorog kábelkészlet, 7 tűs N7620ADE00PC • • • Kompatibilis a vontatás csomaggal felszerelt járművekkel. (opciós kód: VGXD02 )
36. Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó E823055001 • • • Csak balkormányos 

Sorszám TUCSON tartozék Cikkszám ICE HEV MHEV Leírás
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Komfort
37. Mobil autós vállfa 99770ADE00 • • •
38. Csomagtéri rendező, összehajtható 99123ADE00 • • •
39. Jégvédő és napellenző N7723ADE00 • • •
40. iPad® tartó 99582ADE01 • • •

Védelem
41. Textil padlószőnyeg, velúr N7143ADE00 • • Balkormányos, 4 darabos készlet.
42. Textil padlószőnyeg, velúr N7143ADE10 • • Jobbkormányos, 4 darabos készlet.
43. Textil padlószőnyeg, velúr CZ143ADE00 • Balkormányos, 4 darabos készlet.
44. Textil padlószőnyeg, velúr CZ143ADE10 • Jobbkormányos, 4 darabos készlet.
45. Gumiszőnyegek N7131ADE00GR • • Szürke dekorral. Balkormányos, 4 darabos készlet.
46. Gumiszőnyegek N7131ADE10GR • • Szürke dekorral. Jobbkormányos, 4 darabos készlet.
47. Gumiszőnyegek CZ131ADE00GR • Szürke dekorral. Balkormányos, 4 darabos készlet.
48. Gumiszőnyegek CZ131ADE10GR • Szürke dekorral. Jobbkormányos, 4 darabos készlet.
49. Gumiszőnyeg padlóalagútra N7131ADE2C • • Padlóalagút, egy darab.
50. Gumiszőnyeg padlóalagútra CZ131ADE2C • Padlóalagút, egy darab.
51. Textil padlószőnyeg, alap N7141ADE00 • • Balkormányos, 4 darabos készlet.
52. Textil padlószőnyeg, alap N7141ADE10 • • Jobbkormányos, 4 darabos készlet.
53. Textil padlószőnyeg, alap CZ141ADE00 • Balkormányos, 4 darabos készlet.
54. Textil padlószőnyeg, alap CZ141ADE10 • Jobbkormányos, 4 darabos készlet.
55. Csomagtér szőnyeg N7120ADE00 • • • Kétoldalas, megfordítható. Prémium audiorendszer nélküli járművekhez.
56. Csomagtér szőnyeg N7120ADE05 • • • Kétoldalas, megfordítható.

57. Kihajtható lökhárító védőelem  55120ADE00 • • •

58. Csomagtéri tálca toldat N7128ADE00 • • • Toldat

59. Mély csomagtéri tálca N7127ADE00 • • • Strapabíró. A hátsó háttámla középső állásához méretezett, de az üléstámlát legmeredekebbre állítva is használható.

60. Csomagtéri tálca N7122ADE00E • • •
30% bio alapanyagból. Félig merev. Prémium audiorendszer nélküli járművekhez. A hátsó háttámla középső 
állásához méretezett, de az üléstámlát legmeredekebbre állítva is használható.

61. Csomagtéri tálca N7122ADE05E • • •
30% bio alapanyagból. Félig merev. Prémium audiorendszerrel szerelt járművekhez. A hátsó háttámla középső 
állásához méretezett, de az üléstámlát legmeredekebbre állítva is használható.

62. Ajtókilincs üregvédő fólia 99272ADE00 • • •

63. Hátsó lökhárító-rakodóperem védőfólia N7272ADE00BL • • • Fekete

64. Hátsó lökhárító-rakodóperem védőfólia N7272ADE00TR • • • Átlátszó. Fényezett lökhárítókhoz.

Biztonság és gondoskodás
65. Elakadásjelző háromszög E883199000 • • •
66. Láthatósági mellény 99941ADE00 • • • Egy darab mellény
67. Felszerelési táska 99940ADE00 • • •

68. Glasscoat kezelés
LP982APE1BROH • • • Bronz csomag
LP982APE1SILH • • • Ezüst csomag
LP982APE1GOLH • • • Arany csomag

69. Nyári autóápolási készlet LP974APE102H • • •
70. Téli autóápolási készlet LP973APE109H • • •
71. Jégkaparó kesztyűvel LP950APE01H • • •

Sorszám TUCSON tartozék Cikkszám ICE HEV MHEV Leírás

ICE – belső égésű motor (benzin- és dízelüzemű) | HEV – hybrid elektromos jármű | MHEV – mild hybrid elektromos jármű
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