Αξεσουάρ

Νέο Tucson

Μόνο τα Γνήσια
του αξίζουν.

Το να δώσετε στο νέο σας Tucson την προσωπική σας πινελιά δε θα μπορούσε να είναι ευκολότερο. Κάθε Γνήσιο
Αξεσουάρ Hyundai έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τέλεια εφαρμογή και σε συμφωνία με τις ακριβείς,
αυστηρές προδιαγραφές της Hyundai. Το Tucson σας δικαιούται να έχει τη γνήσια κορυφαία ποιότητά του σε
όλα του τα στοιχεία.
Ο κατάλογος αυτός παρουσιάζει τα αξεσουάρ για όλα τα Tucson μοντέλο 2021, με συμβατικούς, υβριδικούς ή
ήπια υβριδικούς κινητήρες. Παρακαλούμε δείτε τον πίνακα στο τέλος του καταλόγου για τις συμβατότητες ανά
κωδικό.
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Δείτε τον κόσμο
διαφορετικά.
Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του νέου Tucson άνοιξε νέους δρόμους στο design των αυτοκινήτων. Τα
Γνήσια Αξεσουάρ συμπληρώνουν τη συναρπαστική του εμφάνιση, ενώ παράλληλα του προσθέτουν
δυνατότητες. Το νέο Tucson μπορεί να σας συντροφεύσει για να ανακαλύψετε κι εσείς νέους κόσμους.
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Κάντε κάθε σας μέρα λαμπερή.
Τα αξεσουάρ φωτισμών LED του νέου Tucson, είτε στο εσωτερικό είτε γύρω από το αυτοκίνητο, το αναβαθμίζουν με ένα
εντυπωσιακό τρόπο, ενώ διευκολύνουν και την καθημερινότητά σας.
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Έτοιμο για όλα. Κάθε στιγμή.
Η γμάμα των Γνήσιων Αξεσουάρ μας αντικατοπτρίζει τον πολύπλευρο τρόπο ζωής σας. Οπότε μπορείτε να επεκτείνετε τις δυνατότητες του
νέου σας Tucson ώστε να το απολαμβάνετε περισσότερο, είτε τους κρύους χειμώνες είτε στα ζεστά καλοκαίρια. Ό,τι κι αν θέλετε να κάνετε,
όπου κι αν θέλετε να πάτε.
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Γυαλιστερό μαύρο

Τονίστε το χαρακτήρα σας.
Είναι απλά θέμα γούστου. Μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά κομψών λεπτομερειών, είτε σε γυαλιστερό μαύρο, είτε σε
μια απόχρωση ματ αλουμινίου.
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Όψη ματ αλουμινίου
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Styling

Styling

Η προσωπική σας πινελιά.

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών
Μια εντυπωσιακή λεπτομέρεια που τραβάει το βλέμμα.

Διακοσμητικές λωρίδες πλαϊνές
Προσθέτουν πολυτέλεια και δυναμισμό στην πλαϊνή όψη του
Tucson σας.

Επιλέξτε τα Γνήσια Αξεσουάρ που σας ταιριάζουν και κάντε το Tucson σας μοναδικό.

Διακοσμητικό πίσω προφυλακτήρα
Μια όμορφη λωρίδα για το πάνω μέρος του πίσω
προφυλακτήρα σας. Διατίθεται και σε μαύρο με κοκκώδη υφή,
που προσθέτει και προστασία από γρατσουνιές.

Σετ εξωτερικών διακοσμητικών
Περιλαμβάνει τα καλύμματα καθρεπτών, τις πλαϊνές
διακοσμητικές λωρίδες και τη λωρίδα της πόρτας αποσκευών.
Διατίθεται σε γυαλιστερό μαύρο και σε χρώμα ματ
αλουμνινίου.

Διακοσμητική λωρίδα πόρτας αποσκευών
Ένα κομψό τελείωμα στην πόρτα.

Όψη ματ αλουμινίου

Γυαλιστερό μαύρο
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Καλύμματα καθρεπτών, N7431ADE00BL

Διακοσμητικό πίσω προφυλακτήρα, N7274ADE00BL

Καλύμματα καθρεπτών, N7431ADE00BR

2

Καλύμματα καθρεπτών / Πλαϊνές διακοσμητικές λωρίδες / Διακοσμητική λωρίδα
πόρτας αποσκευών
2
1
3

Σετ εξωτερικών διακοσμητικών μαύρο, N7300ADE00BL
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Διακοσμητικό πίσω προφυλακτήρα, N7274ADE00BR

Καλύμματα καθρεπτών / Πλαϊνές διακοσμητικές λωρίδες / Διακοσμητική λωρίδα
πόρτας αποσκευών
2
1
3

Διακοσμητικές λωρίδες πλαϊνές, N7271ADE00BL

Διακοσμητική λωρίδα πόρτας αποσκευών, N7491ADE00BL

Διακοσμητικές λωρίδες πλαϊνές, N7271ADE00BR

Διακοσμητική λωρίδα πόρτας αποσκευών, N7491ADE00BR

Σετ εξωτερικών διακοσμητικών ματ αλουμίνιο, N7300ADE00BR
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Styling

Styling

Διακοσμητικά μαρσπιέ
Από ανοξείδωτο ατσάλι, με το λογότυπο Tucson, δίνουν μια
πολυτελή πρώτη εντύπωση όταν μπαίνετε στο αυτοκίνητο.

Πλαϊνά σκαλοπάτια σπορ
Στιβαρά και δυναμικά, με αντιολισθητικά λαστιχένια σημεία,
σας βοηθούν τόσο στην επιβίβαση όσο και στο φόρτωμα της
οροφής. Αντέχουν ως 180kg.
Πλαϊνά σκαλοπάτια
Κομψά και πρακτικά, από ματ αλουμίνιο με λαστιχένες
αντιολισθητικές γραμμές, σε μαύρο ή γκρι χρώμα. Διατίθενται
και φωτιζόμενα. Αντέχουν ως 180kg.
Πλαϊνά αυτοκόλλητα σπορ, N7200ADE10BL

Αγωνιστικά αυτοκόλλητα καπώ και οροφής, N7200ADE00BL

Πλαϊνά αυτοκόλλητα σπορ
Αυξήστε τα κεφάλια που γυρίζουν προς το μέρος σας με αυτά
τα σπορ αυτοκόλλητα που τονίζουν τις καμπύλες του
αυτοκινήτου.

Αγωνιστικά αυτοκόλλητα καπώ και οροφής
Κάντε το Tucson σας πιο αθλητικό και δυναμικό.

Διακοσμητικά μαρσπιέ, N7450SDE00ST & N7450ADE01ST

Πλαϊνά σκαλοπάτια (μαύρες λεπομέρειες), N7370ADE00BL

Πλαϊνά σκαλοπάτια σπορ, N7F37AC000

Πλαϊνά σκαλοπάτια (γκρι λεπομέρειες), N7370ADE00GR
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Φωτισμός LED πόρτας και χώρου αποσκευών
Άριστη ορατότητα, τόσο για να ψάξετε κάτι στο χώρο
αποσκευών όσο και για να βλέπετε πού πατάτε.

Φωτισμός LED πόρτας και χώρου αποσκευών, 99652ADE00

Φωτισμός δαπέδου LED
Κρυφός φωτισμός, σε μπλε ή λευκή απόχρωση, δίνει μια
θερμή, πολυτελή αύρα στην καμπίνα σας όταν ανοίγετε τις
πόρτες. Σβήνει όταν ανάβει η μηχανή.

Φωτισμός εισόδου LED
Ιδιαίτερα εντυπωσιακός αλλά και πρακτικός, για τις μπροστινές
σας πόρτες.

Φωτισμός εισόδου LED με λογότυπο Hyundai
Παρέχει ένα φινετσάτο φωτισμό, προβάλλοντας στο έδαφος το
σήμα της Hyundai.

Φωτισμός δαπέδου μπλε εμπρός, 99650ADE20

Φωτισμός δαπέδου λευκός εμπρός, 99650ADE20W

Φωτισμός εισόδου LED, 99655ADE00

Φωτισμός δαπέδου μπλε πίσω, 99650ADE31

Φωτισμός δαπέδου λευκός πίσω, 99650ADE31W

Φωτισμός εισόδου LED με λογότυπο Hyundai, 99651ADE00H
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ΤΡΟΧΟΙ

ΤΡΟΧΟΙ

Ξεχωρίστε με στυλ.

Ζάντες αλουμινίου 19''

Τίποτα δεν ανταγωνίζεται την επίδραση των ζαντών αλουμινίου στην εμφάνιση ενός αυτοκινήτου.
Όλες οι ζάντες μας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τις κορυφαίες προδιαγραφές της Hyundai.

Ζάντες αλουμινίου 17''

Ζάντες αλουμινίου 18''
7. Ζάντα αλουμινίου 19'', Sinchon,
γραφίτης, N7400ADE09GR

Αρ.

1. Ζάντα αλουμινίου 17'', Itaewon,
δίχρωμη, N7400ADE07BC

3. Ζάντα αλουμινίου 17'',
52910N7160PAC
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2. Ζάντα αλουμινίου 17'', Itaewon,
γραφίτης, N7400ADE07GR

5. Ζάντα αλουμινίου 18'', Hongdae,
γραφίτης, N7400ADE08GR

6. Ζάντα αλουμινίου 18'',
52910N7200PAC

Αξεσουάρ

8. Ζάντα αλουμινίου 19'', Sinchon,
δίχρωμη, N7400ADE09BC

Κωδικός

ICE

MHEV

HEV

9. Ζάντα αλουμινίου 19'',
52910N7300PAC

Περιγραφή

1.

Ζάντα αλουμινίου 17'', Itaewon

N7400ADE07BC

●

●

●

17'', με πέντε διπλές ακτίνες, δίχρωμη, 7.0Jx17, κατάλληλη για ελαστικά 215/65 R17.
Περιλαμβάνει καπάκι και χρησιμοποιεί τα εργοστασιακά μπουλόνια.

2.

Ζάντα αλουμινίου 17'', Itaewon

N7400ADE07GR

●

●

●

17'', με πέντε διπλές ακτίνες, σε χρώμα γραφίτη, 7.0Jx17, κατάλληλη για ελαστικά 215/65 R17.
Περιλαμβάνει καπάκι και χρησιμοποιεί τα εργοστασιακά μπουλόνια.

3.

Ζάντα αλουμινίου 17''

52910N7160PAC

●

●

●

17'', 7.0Jx17, κατάλληλη για ελαστικά 215/65 R17. Δεν περιλαμβάνει καπάκι και μπουλόνια.

4.

Ζάντα ατσάλινη 17''

N7401ADE07

●

●

●

17'', με δέκα ακτίνες, σε χρώμα γραφίτη, 7.0Jx17, κατάλληλη για ελαστικά 215/65 R17.
Ιδανική για χειμερινά ελαστικά. Περιλαμβάνει καπάκι και χρησιμοποιεί τα εργοστασιακά μπουλόνια.

5.

Ζάντα αλουμινίου 18'', Hongdae

N7400ADE08GR

●

●

18'', σε χρώμα γραφίτη, 7.5Jx18, κατάλληλη για ελαστικά 235/55 R18. Περιλαμβάνει καπάκι και χρησιμοποιεί
τα εργοστασιακά μπουλόνια.

6.

Ζάντα αλουμινίου 18''

52910N7200PAC

●

●

18'', 7.5Jx18, κατάλληλη για ελαστικά 235/55 R18. Δεν περιλαμβάνει καπάκι και μπουλόνια.

7.

Ζάντα αλουμινίου 19'', Sinchon

N7400ADE09GR

●

●

●

19'', με δέκα ακτίνες, σε χρώμα γραφίτη, 7.5Jx19, κατάλληλη για ελαστικά 235/50 R19.
Περιλαμβάνει καπάκι και χρησιμοποιεί τα εργοστασιακά μπουλόνια.

8.

Ζάντα αλουμινίου 19'', Sinchon

N7400ADE09BC

●

●

●

19'', με δέκα ακτίνες, δίχρωμη, 7.5Jx19, κατάλληλη για ελαστικά 235/50 R19. Περιλαμβάνει καπάκι και
χρησιμοποιεί τα εργοστασιακά μπουλόνια.

9.

Ζάντα αλουμινίου 19''

52910N7300PAC

●

●

●

19'', 7.5Jx19, κατάλληλη για ελαστικά 235/50 R19. Δεν περιλαμβάνει καπάκι και μπουλόνια.

10.

Μπουλόνια κλειδώματος ζαντών

99490ADE50

●

●

●

Παρέχουν αξιόπιστη ασφάλεια κατά της κλοπής.

11.

Θήκες αποθήκευσης τροχών

99495ADB00

●

●

●

Πολύ πρακτικές αν κάνετε εναλλαγή θερινών-χειμερινών ελαστικών.
Σε σετ των 4. Ένα μέγεθος, για τροχούς ως και 255/45 R20.

12.

TPMS - Βαλβίδες αιθητήρες πίεσης
LP52940BV100K
ελαστικών

●

●

●

Σε σετ των 4, αντικαθιστούν τους εργοστασιακούς.

4. Ζάντα ατσάλινη 17'',
N7401ADE07
Σημείωση Ι - Οχήματα με ατσάλινες ζάντες 17'' από το εργοστάσιο χρειάζονται και χωριστά μπουλόνια για τις αλουμινένιες (κωδικός 5295014140).
Σημείωση ΙΙ - Οχήματα με ζάντες αλουμινίου 17'' από το εργοστάσιο χρειάζονται και χωριστά μπουλόνια για τις ατσάλινες (κωδικός 529503Y000).

10. Μπουλόνια κλειδώματος ζαντών με
κλειδί, 99490ADE50

11. Θήκες αποθήκευσης τροχών,
99495ADB00
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Επιβιβαστείτε!
Το νέο Tucson δημιουργήθηκε για να καλύπτει πολλούς τρόπους ζωής.
Αυτό είναι ξεκάθαρο και στη γκάμα των γνήσιων αξεσουάρ του.

144 x 86 x 37.5 cm
Μπαγαζιέρα οροφής
Όποτε χρειάζεστε επιπλέον χώρο φόρτωσης στο Tucson σας, οι μπαγαζιέρες οροφής σας
λύνουν τα χέρια. Ανθεκτικές και αεροδυναμικές, ανοίγουν και από τις δυο πλευρές και
κλειδώνουν για ασφάλεια. Το μέγιστο βάρος στην οροφή σας (μπαγαζιέρα, μπάρες και
φορτίο) δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 80kg.

330 L

kg

Μπάρες οροφής
Ασφαλείς και ελαφριές, τοποθετούνται πανεύκολα στις ράγες οροφής του Tucson για να
κουβαλήσουν οτιδήποτε χρειάζεστε. Παρακαλούμε τηρείτε πάντα το όριο βάρους στο
φορτίο οροφής.

Μπάρες μεταφοράς σκι και σνόουμπορντ
Εξαιρετικές λύσεις αν είστε φαν των χειμερινών διακοπών. Το μοντέλο 400
μεταφέρει ως 4 ζευγάρια σκι ή 2 σνόουμπορντ. Το μοντέλο 600 μεταφέρει ως 6 και 4
αντίστοιχα. Πολύ εύκολες στην τοποθέτηση, κλειδώνουν για ασφάλεια.

Μεταφορέας ποδηλάτου Active
Δένει εύκολα το σκελετό και τις ρόδες και μεταφέρει ως 17kg, ενώ έχει και ασφαλές
κλείδωμα.

Μεταφορέας ποδηλάτων Pro
Πανεύκολη μεταφορά με μια κορυφαία βάση. Δένετε το σκελετό και προσαρμόζετε το
ποδήλατο με το ένα χέρι, πάνω στην οροφή, με περιστροφικά χερούλια. Μεταφέρει
ως 20kg και κλειδώνει με ασφάλεια.

Διαχωριστικό χώρου αποσκευών
Είτε μεταφέρετε ψηλά φορτία, είτε το κατοικίδιό σας, τοποθετείτε πανεύκολα αυτό το
διαχωριστικό και τα κρατάτε ασφαλή στο χώρο αποσκευών, χωρίς να περιορίζετε την
ορατότητά σας.

Μπαγαζιέρα οροφής 330, 99730ADE10

195 x 73.8 x 36 cm

390 L

Μπαγαζιέρα οροφής 390, 99730ADE00
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Μπάρες οροφής, N7211ADE00AL

Μπάρες σκι & σνόουμπορντ 600,
99701ADE00

Μπάρες σκι & σνόουμπορντ 400,
99701ADE10

Μεταφορέας ποδηλάτων Pro,
99700ADE00

Μεταφορέας ποδηλάτων Active,
99700ADE10

Διαχωριστικό χώρου αποσκευών, N7150ADE00
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΑΝΕΣΗ

Μικρές ανέσεις, μεγάλη
ευκολία.
Δείτε έξυπνες και πρακτικές λύσεις που κάνουν κάθε διαδρομή πιο άνετη για εσάς και τους επιβάτες
σας.

Κοτσαδόρος σταθερός
Αν ρυμουλκείτε συχνά φορτία, αυτός ο κοτσαδόρος είναι ό,τι
χρειάζεστε. Μέγιστο φορτίο για μεταφορά ποδηλάτων 75kg.
Έχει αντιδιαβρωτική προστασία.

Κοτσαδόρος αφαιρούμενος
Από υψηλής ποιότητας ατσάλι με εύκολη τοποθέτηση και
αφαίρεση. Μέγιστο φορτίο για μεταφορά ποδηλάτων 75kg.

Κάλυμμα παρμπρίζ και μπροστινών παραθύρων
Κρατά έξω τη ζέστη από τον ήλιο και προστατεύει το παρμπρίζ
και τα μπροστινά παράθυρα από το να παγώσουν το χειμώνα.
Μεταφορέας ποδηλάτων για κοτσαδόρο
Η τέλεια λύση αν η ποδηλασία είναι το πάθος σας. Μεταφέρει ως δύο ποδήλατα με
μέγιστο φορτίο τα 60kg. Έχει μηχανισμό δίπλωσης για να επιτρέπει την πρόσβαση
στο χώρο αποσκευών χωρίς να αφαιρούνται τα ποδήλατα. Κλειδώνει για αυξημένη
ασφάλεια.

Κιτ καλωδίωσης κοτσαδόρου
Για την εγκατάσταση χρησιμοποιούνται οι φίσες της καλωδίωσης
του αυτοκινήτου και μια πολυλειτουργική μονάδα που ενισχύει
τα απαραίτητα σήματα. Συμβατή με απλές και LED λάμπες,
παρέχει ηχητική προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης στα φλας
ή τα φώτα φρένων του τρέιλερ. Επίσης παρέχει ηχητική
προειδοποίηση αν σπάσει κάποια λάμπα. Όταν συνδέεται
τρέιλερ, το πίσω φως ομίχλης απενεργοποιείται αυτόματα.

Αναδιπλούμενη πολλαπλή θήκη χώρου αποσκευών
Βάλτε σε τάξη και κρατήστε σταθερά ψώνια ή άλλα μικροπράγματα, μεταφέρετέ τα
όπου θέλετε και μετά διπλώστε τη θήκη για να μην πιάνει χώρο. Με το σήμα της
Hyundai.

Βάση i-pad® πίσω θέσης
Ασφαλίζει στο πίσω μέρος του μπροστινού καθίσματος και
επιτρέπει στο i-pad να περιστρέφεται για καλύτερη θέαση.

Κρεμάστρα κουστουμιού
Τοποθετήστε την εύκολα πίσω από το κάθισμα και φτάστε
ατσαλάκωτοι στο γραφείο ή το ξενοδοχείο σας. Πρέπει να
αφαιρείται όταν στην πίσω θέση υπάρχει επιβάτης.

Διαθέσιμο είτε με πρίζα 7 επαφών με οπές απορροής για
αποφυγή συσσώρευσης νερού είτε με αδιάβροχη πρίζα 13
επαφών. Το σύστημα των 13 επαφών μπορεί να διαχειριστεί
όλες τις λειτουργίες των σύγχρονων τροχόσπιτων.
N7621ADE00PC (13 επαφών)
N7620ADE00PC (7 επαφών)
Για μεγαλύτερη ευελιξία μπορείτε να παραγγείλετε επεκτάσεις.
E919999137 (13 επαφές στο όχημα, 7 στο ρυμουλκούμενο)
55622ADB00 (7 επαφές στο όχημα, 13 στο ρυμουλκούμενο)
Κοτσαδόρος σταθερός, N7280ADE00

Κοτσαδόρος αφαιρούμενος, N7281ADE00
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Κάλυμμα παρμπρίζ και μπροστινών παραθύρων,
N7723ADE00

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο για
περισσότερες πληροφορίες.

Μεταφορέας ποδηλάτων για κοτσαδόρο, E823055001

Αναδιπλούμενη πολλαπλή θήκη χώρου αποσκευών, 99123ADE00

Βάση i-pad® πίσω θέσης, 99582ADE01

Κρεμάστρα κουστουμιού, 99770ADE10
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πατάκια παντός καιρού
Ανθεκτικά και εύκολα στο πλύσιμο, προστατεύουν από το χώμα, το νερό και τη λάσπη.
Φέρουν το σήμα Tucson και έχουν οπές για να γατζώνουν σταθερά στο δάπεδο. Σε σετ
των 4.

Κρατήστε το σαν καινούριο.

Πατάκια υφασμάτινα, βελουτέ
Αντοχή και πολυτέλεια μαζί, σε ένα μαλακό, παχύ πατάκι με βελούδινη αίσθηση.
Γατζώνουν σε σταθερά σημεία στήριξης και έχουν αντιολισθητικό πάτο. Τα μπροστινά
έχουν κεντημένο το λογότυπο Tucson. Σε σετ των 4.

Για τα σημεία του Tucson σας που καταπονούνται περισσότερο προτείνουμε μια σειρά από ανθεκτικά
και όμορφα Γνήσια Αξεσουάρ, που εφαρμόζουν άψογα και σας βοηθούν να το κρατήσετε σαν καινούριο.

Πατάκια υφασμάτινα, στάνταρ
Από σκληρή τσόχα, φτιαγμένα στα μέτρα του Tucson, με το σήμα ραμμένο στη θέση
του οδηγού. Έχουν οπές και αντιολισθητική βάση για να γατζώνουν σταθερά στο
δάπεδο. Σε σετ των 4.
Πατάκι λαστιχένιο κεντρικού τούνελ
Συνδυάζεται με τα πατάκια παντός καιρού και καλύπτει άψογα το τούνελ
μετάδοσης.

Μοκέτα χώρου αποσκευών διπλής όψης
Ευελιξία στην προστασία ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η μια πλευρά
έχει μαλακή υφή από υψηλής ποιότητας βελουτέ ύφασμα ενώ η άλλη
έχει αδιάβροχη επιφάνεια, ανθεκτική στη βρομιά για φορτία που μπορεί να
λερώσουν. Συνδυάζεται και με το αναδιπλούμενο προστατευτικό ύφασμα
προφυλακτήρα.

Μοκέτα χώρου αποσκευών διπλής όψης, N7120ADE05 & Aναδιπλούμενο προστατευτικό ύφασμα προφυλακτήρα, 55120ADE00

Μοκέτα χώρου αποσκευών διπλής όψης, N7120ADE00 & N7120ADE05

Πατάκια παντός καιρού, N7131ADE00GR & CZ131ADE00GR

Πατάκια υφασμάτινα βελουτέ, N7143ADE00 & CZ143ADE00

22

Πατάκια υφασμάτινα στάνταρ, N7141ADE00 & CZ141ADE00

Πατάκι λαστιχένιο κεντρικού τούνελ, N7131ADE2C & CZ131ADE2C
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μεμβράνες προστασίας εσοχής χειρολαβών
Διαφανείς, ανθεκτικές, προστατεύουν από γρατσουνιές από
νύχια ή κλειδιά.
Επέκταση αδιάβροχου καλύμματος στα καθίσματα
Τοποθετείται στις πλάτες των πίσω καθισμάτων και προστατεύει από χτυπήματα
σκληρών και αιχμηρών αντικειμένων. Κολλάει εύκολα με Velcro.
Σκάφη χώρου αποσκευών
Ανθεκτική για πολύ σκληρή χρήση, εμποδίζει βρόμικα φορτία να λερώσουν τα
υφάσματα και τα πλαστικά του Tucson σας.

Κάλυμμα χώρου αποσκευών αδιάβροχο N7128ADE00 / Επέκταση αδιάβροχου καλύμματος στα καθίσματα, N7122ADE00E
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Σκάφη χώρου αποσκευών, N7127ADE00

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα
Έξυπνη και διακριτική προσθήκη, προστατεύει από
γρατσουνιές και γδαρσίματα κατά τη φορτοεκφόρτωση.
Επιλέξτε διάφανη ή σε μαύρο χρώμα.

Κάλυμμα χώρου αποσκευών αδιάβροχο
Είτε είναι εργαλεία κήπου είτε το κατοικίδιό σας, αρκετά
φορτία μπορούν να λερώσουν άσχημα. Φτιαγμένο από 30%
βιολογικό υλικό, αυτό το αδιάβροχο, αντιολισθητικό κάλυμμα
με τις λυγισμένες άκρες μπορεί να κρατήσει το χώρο
αποσκευών σας καθαρό.

Μεμβράνες προστασίας εσοχής χειρολαβών, 99272ADE00

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα μαύρη,
N7272ADE00BL

Κάλυμμα χώρου αποσκευών αδιάβροχο, N7122ADE05E

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα διάφανη,
N7272ADE00TR
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ένα χέρι βοήθειας.
Τρίγωνο προειδοποίησης
Σε περίπτωση ακινητοποίησης ειδοποιεί έγκαιρα τα ερχόμενα
οχήματα για την παρουσία σας. Ελαφρύ και σταθερό, διπλώνει
για να αποθηκευτεί και είναι συμβατό με τις τελευταίες
προδιαγραφές που απαιτούνται στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες (ECE-R27).

Φροντίστε να είστε προετοιμασμένοι για το απρόσμενο με αντικείμενα που μπορεί αποδειχτούν πολύτιμα.

Ανακλαστικό γιλέκο
Ορατό από μακριά, μέρα και νύχτα. Σύμφωνο με τις
προδιαγραφές ΕΝ 20471 που απαιτούνται από τη νομοθεσία
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Τρίγωνο προειδοποίησης, 99942ADE00

Τσάντα σετ ασφαλείας
Περιλαμβάνει δύο ανακλαστικά γιλέκα, τρίγωνο
προειδοποίησης και κιτ πρώτων βοηθειών. Σύμφωνο με τις
προδιαγραφές DIN 13164:2014 που απαιτούνται από τη
νομοθεσία στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Σετ φροντίδας καλοκαιρινό,
LP974APE102H

Σετ φροντίδας καλοκαιρινό
Περιλαμβάνει ένα μπουκάλι συμπυκνωμένου καλοκαιρινού
καθαριστικού παρμπρίζ, που καθαρίζει λιπαρές ουσίες, νεκρά
έντομα και άλλες βρομιές. Για επίμονους λεκέδες από έντομα
υπάρχει και σχετικό σπρέυ. Περιλαμβάνει επίσης σπρέυ
καθαρισμού για ζάντες αλουμινίου, που αφαιρεί εύκολα γράσσα
και σκόνη από το φρενάρισμα, καθώς κι ένα σφουγγάρι.
Μπορείτε να παραγγείλετε τα περιεχόμενα και μεμονωμένα.
Ανακλαστικό γιλέκο, 99941ADE00
Σετ φροντίδας χειμερινό
Περιλαμβάνει ένα μπουκάλι συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό
παρμπρίζ που καθαρίζει τη βρομιά από το δρόμο, τη βροχή και
το χιόνι. Επίσης ένα σπρέυ ξεπαγώματος τζαμιών, που
καθαρίζει τον πάγο και εμποδίζει τα τζάμια να
ξαναπαγώσουν, μια ξύστρα για την αφαίρεση πάγου κι ένα
σφουγγάρι.
Μπορείτε να παραγγείλετε τα περιεχόμενα και μεμονωμένα.

Ξύστρα πάγου με ενσωματωμένο γάντι
Κρατήστε το χέρι σας στεγνό και ζεστό καθώς καθαρίζετε το
χιόνι και τον πάγο από τα τζάμια.

Ξύστρα πάγου με ενσωματωμένο γάντι,
LP950APE01H

Σετ φροντίδας χειμερινό,
LP973APE109H

Τσάντα σετ ασφαλείας, 99940ADE00
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Ανάλυση γκάμας αξεσουάρ νέου Tucson.
Αρ.

Αξεσουάρ

Κωδικός

ICE

HEV

MHEV

1.

Καλύμματα καθρεπτών

N7431ADE00BL

•

•

•

2.
3.

Διακοσμητικό πίσω προφυλακτήρα

N7274ADE00BL

•

•

Διακοσμητικές λωρίδες πλαϊνές

N7271ADE00BL

•

•

4.

Διακοσμητική λωρίδα πόρτας αποσκευών

N7491ADE00BL

•

5.

Σετ εξωτερικών διακοσμητικών

N7300ADE00BL

6.

Καλύμματα καθρεπτών

7.

Διακοσμητικό πίσω προφυλακτήρα

8.

Περιγραφή

Αρ.

Αξεσουάρ

Κωδικός

ICE

HEV

MHEV

Γυαλιστερό μαύρο

37.

Κρεμάστρα κουστουμιού

•

Γυαλιστερό μαύρο

38.

•

Γυαλιστερό μαύρο

39.

•

•

Γυαλιστερό μαύρο

•

•

•

Γυαλιστερό μαύρο, περιέχει τις πλαϊνές λωρίδες, τα καλύμματα καθρεπτών και τη λωρίδα στην πόρτα αποσκευών

N7431ADE00BR

•

•

•

Απόχρωση ματ αλουμινίου

N7274ADE00BR

•

•

•

Απόχρωση ματ αλουμινίου

Διακοσμητικές λωρίδες πλαϊνές

N7271ADE00BR

•

•

•

Απόχρωση ματ αλουμινίου

9.

Διακοσμητική λωρίδα πόρτας αποσκευών

N7491ADE00BR

•

•

•

10.

Σετ εξωτερικών διακοσμητικών

N7300ADE00BR

•

•

•

11.

Διακοσμητικό πίσω προφυλακτήρα

N7274ADE00

•

•

•

Απόχρωση ματ αλουμινίου
Απόχρωση ματ αλουμινίου, περιέχει τις πλαϊνές λωρίδες, τα καλύμματα καθρεπτών και τη λωρίδα στην πόρτα
αποσκευών
Μαύρο κοκκώδες, λειτουργεί και ως προστατευτικό

12.

Πλαϊνά αυτοκόλλητα σπορ

N7200ADE10BL

•

•

•

13.

Αγωνιστικά αυτοκόλλητα καπώ & οροφής

N7200ADE00BL

•

•

14.

Διακοσμητικά μαρσπιέ

N7450ADE00ST

•

15.

Διακοσμητικά μαρσπιέ, μπροστινά

N7450ADE01ST

16.

Πλαϊνά σκαλοπάτια

17.

99770ADE10

•

•

•

99123ADE00

•

•

•

N7723ADE00

•

•

•

40.

Αναδιπλούμενη θήκη χώρου αποσκευών
Κάλυμμα παρμπρίζ & μπροστινών
παραθύρων
Βάση i-Pad® πίσω θέσης

99582ADE01

•

•

•

41.

Πατάκια υφασμάτινα βελουτέ

N7143ADE00

•

•

Αριστεροτίμονα, σετ των 4

42.

Πατάκια υφασμάτινα βελουτέ

N7143ADE10

•

•

Δεξιοτίμονα, σετ των 4

43.

Πατάκια υφασμάτινα βελουτέ

CZ143ADE00

•

44.

Πατάκια υφασμάτινα βελουτέ

CZ143ADE10

•

45.

Πατάκια παντός καιρού

N7131ADE00GR

•

•

Αριστεροτίμονα, σετ των 4

Μαύρο ματ

46.

Πατάκια παντός καιρού

N7131ADE10GR

•

•

Δεξιοτίμονα, σετ των 4

•

Μαύρο ματ

47.

Πατάκια παντός καιρού

CZ131ADE00GR

•

•

•

Σετ των 4

48.

Πατάκια παντός καιρού

CZ131ADE10GR

•

•

•

•

Σετ των 2

49.

Πατάκι λαστιχένιο κεντρικού τούνελ

N7131ADE2C

N7370ADE00BL

•

•

•

Με μαύρες λεπτομέρειες

50.

Πατάκι λαστιχένιο κεντρικού τούνελ

CZ131ADE2C

Πλαϊνά σκαλοπάτια

N7370ADE00GR

•

•

•

Με γκρι λεπτομέρειες

51.

Πατάκια υφασμάτινα στάνταρ

N7141ADE00

•

•

Αριστεροτίμονα, σετ των 4

18.

Πλαϊνά σκαλοπάτια φωτιζόμενα

N7370ADE10

•

•

•

52.

Πατάκια υφασμάτινα στάνταρ

N7141ADE10

•

•

Δεξιοτίμονα, σετ των 4

19.

Πλαϊνά σκαλοπάτια σπορ
Φωτισμός LED πόρτας & χώρου
αποσκευών

N7F37AC000

•

•

•

53.

Πατάκια υφασμάτινα στάνταρ

CZ141ADE00

•

99652ADE00

•

•

•

54.

Πατάκια υφασμάτινα στάνταρ

CZ141ADE10

•

55.

Μοκέτα χώρου αποσκευών

N7120ADE00

•

•

•

Διπλής όψης, για οχήματα χωρίς premium ηχοσύστημα

56.

Μοκέτα χώρου αποσκευών
Αναδιπλούμενο προστατευτικό ύφασμα
προφυλακτήρα
Επέκταση αδιάβροχου καλύμματος στα
καθίσματα

N7120ADE05

•

•

•

Διπλής όψης, για οχήματα με premium ηχοσύστημα

55120ADE00

•

•

•

N7128ADE00

•

•

•

59.

Σκάφη χώρου αποσκευών

N7127ADE00

•

•

•

60.

Κάλυμμα χώρου αποσκευών αδιάβροχο

N7122ADE00E

•

•

•

61.

Κάλυμμα χώρου αποσκευών αδιάβροχο

N7122ADE05E

•

•

•

Άνεση

Styling

20.

21.

Φωτισμός δαπέδου LED

Προστασία

99650ADE20

•

•

•

Μπλε, μπροστινή σειρά

99650ADE31

•

•

•

Μπλε, πίσω σειρά

99650ADE20W

•

•

•

Λευκός, μπροστινή σειρά

57.

99650ADE31W

•

•

•

Λευκός, πίσω σειρά

58.

22.

Φωτισμός εισόδου LED

99655ADE00

•

•

•

Για οχήματα με αυτόματο διακόπτη παραθύρων

23.

Φωτισμός εισόδου LED, σήμα Hyundai

99651ADE00H

•

•

•

Προβάλλει το λογότυπο Hyundai, για οχήματα με αυτόματο διακόπτη παραθύρων

Μεταφορά

•

Αριστεροτίμονα, σετ των 4
Δεξιοτίμονα, σετ των 4

Αριστεροτίμονα, σετ των 4
Δεξιοτίμονα, σετ των 4
•

•

Για το τούνελ μετάδοσης, ένα τεμάχιο
Για το τούνελ μετάδοσης, ένα τεμάχιο

Αριστεροτίμονα, σετ των 4
Δεξιοτίμονα, σετ των 4

24.

Μπάρες οροφής

N7211ADE00AL

•

•

•

Αλουμινένιες

25.

Μπαγαζιέρα οροφής 390

99730ADE00

•

•

•

390 λίτρων

26.

Μπαγαζιέρα οροφής 330

99730ADE10

•

•

•

330 λίτρων

27.

Μεταφορέας σκι & σνόουμπορντ 600

99701ADE00

•

•

•

28.

Μεταφορέας σκι & σνόουμπορντ 400

99701ADE10

•

•

•

29.

Μεταφορέας ποδηλάτων Pro

99700ADE00

•

•

•

30.

Μεταφορέας ποδηλάτων Active

99700ADE10

•

•

•

65.

Τρίγωνο προειδοποίησης

E883199000

•

•

•

31.

Διαχωριστικό χώρου αποσκευών

N7150ADE00

•

•

•

32.

Κοτσαδόρος σταθερός

N7280ADE00

•

•

•

33.

Κοτσαδόρος αφαιρούμενος

N7281ADE00

•

•

•

66.
67.
69.

Ανακλαστικό γιλέκο
Τσάντα σετ ασφαλείας
Σετ φροντίδας καλοκαιρινό

99941ADE00
99940ADE00
LP974APE102H

•
•
•

•
•
•

•
•
•

34.

Καλωδίωση κοτσαδόρου 13 επαφών

N7621ADE00PC

•

•

•

Απαιτεί την ύπαρξη αναμονής κοτσαδόρου (στοιχείο εξοπλισμού VGXD02)

70.

Σετ φροντίδας χειμερινό

LP973APE109H

•

•

•

35.

Καλωδίωση κοτσαδόρου 7 επαφών

N7620ADE00PC

•

•

•

Απαιτεί την ύπαρξη αναμονής κοτσαδόρου (στοιχείο εξοπλισμού VGXD02)

71.

Ξύστρα πάγου με ενσωματωμένο γάντι

LP950APE01H

•

•

•

36.

Μεταφορέας ποδηλάτων για κοτσαδόρο

E823055001

•

•

•

Μόνο για αριστεροτίμονα αυτοκίνητα
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Περιγραφή

Επέκταση
Για σκληρή χρήση, τοποθετείται ιδανικά με τις πλάτες των καθισμάτων στη μεσαία θέση, χωρά και με τοποθέτηση στη
μπροστινή θέση
Από 30% βιολογικό υλικό, για οχήματα χωρίς premium ηχοσύστημα, τοποθετείται ιδανικά με τις πλάτες των
καθισμάτων στη μεσαία θέση, χωρά και με τοποθέτηση στη μπροστινή θέση
Από 30% βιολογικό υλικό, για οχήματα με premium ηχοσύστημα, τοποθετείται ιδανικά με τις πλάτες των καθισμάτων
στη μεσαία θέση, χωρά και με τοποθέτηση στη μπροστινή θέση

62.

Μεμβράνες προστασίας εσοχής χειρολαβών

99272ADE00

•

•

•

63.

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα

N7272ADE00BL

•

•

•

Μαύρη

64.

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα

N7272ADE00TR

•

•

•

Διάφανη

Ασφάλεια & Φροντίδα

ICE: Συμβατικοί κινητήρες (βενζίνη ή diesel) | HEV: Υβριδικό όχημα (Hybrid Electric Vehicle) | MHEV: Ήπια υβριδικό όχημα (Mild Hybrid Electric Vehicle)
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Σφραγίδα αντιπροσώπου

Hyundai Hellas ABEE
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
www.hyundai.gr
Facebook: Hyundai Greece
Hyundai_Tucson_ACC_02_2021GR

