
Αξεσουάρ

SANTA FE



Δώστε πρόσθετη 
αξία και ποιότητα στο          
Santa Fe, για εσάς και 
τους αγαπημένους σας
Επιλέξτε από τη νέα σειρά γνησίων αξεσουάρ και προσαρμόστε το νέο        
Santa Fe στις δικές σας ανάγκες. Όλα τα αξεσουάρ σχεδιάζονται με σκοπό να 
καλύπτουν τόσο τις δικές σας ανάγκες, όσο και των αγαπημένων σας. 
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Genuine

Ζάντες αλουμινίου

• Υψηλή αντοχή μετά από εξαντλητικές δοκιμές, σύμφωνα με τις  
   απαιτούμενες προδιαγραφές.

Κάθετες μπάρες οροφής.

• Εκμεταλλευθείτε στο έπακρο τη φορτωτική ικανότητα του αμαξώματος.
• Σχεδιασμένες για ελάχιστο αεροδυναμικό θόρυβο.
• Με υψηλά στάνταρ ποιότητας κατασκευής.

Κοτσαδόρος

• Ειδική επεξεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία, και υψηλή αντοχή τηρώντας όλες τις 
   προδιαγραφές ασφαλείας.
• Συνδυάζεται με βάση για ποδήλατο ή βάση για ρυμούλκηση. 

Γνήσια Δάπεδα 

• Μεγάλη γκάμα επιλογών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας.
• Με ιδανικές διαστάσεις για τέλεια εφαρμογή.
• Ανθεκτική ποιότητα και αντιολισθητικό πέλμα. 

Προχωρημένος σχεδιασμός με ποιοτικά υλικά, σχεδιασμένα με ακρίβεια για τέλεια 
εφαρμογή! Αυτός είναι ο λόγος δημιουργίας της σειράς γνήσιων αξεσουάρ της          
hyundai!

Μόνο τα γνήσια αξεσουάρ του αξίζουν.
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4. Ζάντα αλουμινίου 18" 

7. Ζάντα αλουμινίου 19"  2. Ζάντα αλουμινίου 17"

9. Ζάντα αλουμινίου 19"

1. Ζάντα αλουμινίου17" 8. Ζάντα αλουμινίου 19"3. Ζάντα αλουμινίου 17"  
( μόνο για HEV)

11. Ζάντα αλουμινίου 20" 

10. Ζάντα αλουμινίου 19"
(μόνο για HEV & PHEV)

12. Ζάντα αλουμινίου 20"5. Ζάντα αλουμινίου 18" 6. Ζάντα αλουμινίου 18"

ΤροχοίΤροχοί

Απογειώστε την εμφάνιση του οχήματός σας, με τις ζάντες αλουμινίου που σας 
ταιριάζουν, πάντα τηρώντας τις προδιαγραφές της Hyundai! 

Εμφάνιση μοναδική!

Θήκες αποθήκευσης τροχών 99495ADB00

TPMS kit
Σύστημα παρακολούθησης πίεσης 
ελαστικών. Για να ταξιδεύετε με ασφάλεια 
παρακολουθώντας ανά πάσα στιγμή 
τη σωστή πίεση των ελαστικών σας.  
LP52933C1100K

Μπουλόνια ασφαλείας + κλειδί.
Ασφαλίστε με σιγουριά τις ζάντες αλουμινίου 
σας, με το ειδικό αντικλεπτικό κλειδί!
99490ADE50

1. Ζάντα αλουμινίου 17'':
με 10 μπράτσα, ασημένια, 7.0Jx17, κατάλληλη 
για 235/65 R17 ελαστικά. Περιέχεται και 
το καπάκι ζάντας, χρησιμοποιούνται τα 
μπουλόνια του οχήματος. 
S1400ADE07

2. Ζάντα αλουμινίου 17'' Κιτ:
με 10 μπράτσα, ασημένια, 7.0Jx17, κατάλληλη 
για 235/65 R17 ελαστικά. Το κιτ περιλαμβάνει 
καπάκι ζάντας και 5 μπουλόνια. 
S1F40AK110 (μαύρο καπάκι)
S1F40AK020 (γκρί καπάκι)

3. Ζάντα αλουμινίου 17'' Κιτ:
με 5 διπλά μπράτσα, δίχρωμη, 7.0Jx17, 
κατάλληλη για 235/65 R17 ελαστικά. Το κιτ 
περιλαμβάνει καπάκι ζάντας και 5 μπουλόνια.
CLF40AK000 (HEV μόνο)

4. Ζάντα αλουμινίου 18'':
με 10 μπράτσα, δίχρωμη, 7,5Jx18, κατάλληλη 
για 235/60 R18 ελαστικά. Περιέχεται και 
το καπάκι ζάντας, χρησιμοποιούνται τα 
μπουλόνια του οχήματος. 
S1400ADE08BC

5. Ζάντα αλουμινίου 18'' Κιτ:
με 10 μπράτσα, δίχρωμη, 7,5Jx18, κατάλληλη 
για 235/60 R18 ελαστικά. Το κιτ περιλαμβάνει 
καπάκι ζάντας και 5 μπουλόνια.
S1F40AK120

6.  Ζάντα αλουμινίου 18'' Κιτ:
με 5 μπράτσα, δίχρωμη, 7,5Jx18, κατάλληλη 
για 235/60 R18 ελαστικά. Το κιτ περιλαμβάνει 
καπάκι ζάντας και 5 μπουλόνια.
S1F40AK030

7. Ζάντα αλουμινίου 19'':
με 10 μπράτσα, μαύρη, 8.0Jx19, κατάλληλη 
για 235/55 R19 ελαστικά. Περιέχεται και 
το καπάκι ζάντας, χρησιμοποιούνται τα 
μπουλόνια του οχήματος. 
S1400ADE09BL

8. Ζάντα αλουμινίου 19'' Κιτ:
δίχρωμη, 8.0Jx19, κατάλληλη για 235/55 R19 
ελαστικά. Το κιτ περιλαμβάνει καπάκι ζάντας 
και 5 μπουλόνια. 
S1F40AK130

9. Ζάντα αλουμινίου 19'' Κιτ:
με 5 διπλά μπράτσα, 8.0Jx19, κατάλληλη για 
235/55 R19 ελαστικά. Το κιτ περιλαμβάνει 
καπάκι ζάντας και 5 μπουλόνια. 
S1F40AK140

10. Ζάντα αλουμινίου 19'' Κιτ:
με 5 μπράτσα, 8.0Jx19, κατάλληλη για 235/55 
R19 ελαστικά. Το κιτ περιλαμβάνει καπάκι 
ζάντας και 5 μπουλόνια.
CLF40AK010 (μόνο HEV & PHEV)

11. Ζάντα αλουμινίου 20'' Κιτ:
με 10 μπράτσα, δίχρωμη, 8,5Jx20, κατάλληλη 
για 255/45 R20 ελαστικά. Το κιτ περιλαμβάνει 
καπάκι ζάντας και 5 μπουλόνια.
S1F40AK040

12.  Ζάντα αλουμινίου 20'' Κιτ:
με 7 διπλά μπράτσα, 8,5Jx20, κατάλληλη για 
255/45 R20 ελαστικά. Το κιτ περιλαμβάνει 
καπάκι ζάντας και 5 μπουλόνια.
S1F40AK050
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Προτζέκτορες led πορτών με σήμα hyundai. 
Εντυπωσιακός φωτισμός στο έδαφος όταν ανοίγουν οι εμπρόσθιες 
πόρτες, στο σχέδιο του σήματος της Hyundai. Mόνο για οχήματα με 
smart key.
99651ADE00H

Styling

Φωτισμός δαπέδου led
Αναδείξτε την premium ατμόσφαιρα 
του οχήματος, με τον κρυφό φωτισμό 
του δαπέδου. Ενεργοποιείται με το 
ξεκλείδωμα των πορτών ή το άνοιγμά τους 
και διατηρείται μέχρι το κλείσιμό τους. 
Διατίθεται σε λευκό ή μπλε χρωματισμό. Για 
τον φωτισμό της πίσω σειράς καθισμάτων, 
προϋπόθεση να έχει τοποθετηθεί πρώτα 
μπροστά φωτισμός .
99650ADE20W (Λευκός, εμπρός σειρά)
99650ADE20 (Μπλε, εμπρός σειρά)
99650ADE31W (Λευκός, πίσω σειρά)
99650ADE31 (Μπλε, πίσω σειρά

Φωτισμός δαπέδου led, λευκός, εμπρός σειρά καθισμάτων

Φωτισμός δαπέδου led, λευκός, πίσω σειρά καθισμάτων Φωτισμός δαπέδου led, μπλε, πίσω σειρά καθισμάτων

Φωτισμός δαπέδου led, μπλε , εμπρός σειρά καθισμάτων

Προσωπικό στυλ!
Δημιουργήστε μια απαράμιλλη αισθητική μέσα από τη γκάμα των διαθέσιμων αξεσουάρ βελτιώνοντας τόσο τον 
εσωτερικό φωτισμό καθώς και την εξωτερική εμφάνιση του οχήματός σας, κάνοντάς το κυριολεκτικά μοναδικό.

Styling



10 11

StylingStyling

Φωτισμός LED πόρτας και χώρου 
αποσκευών
Απολαύστε ιδανική φωτεινότητα όταν θα 
χρειαστείτε να έχετε πρόσβαση μέσα και έξω 
από το πορτμπαγκάζ!
99652ADE00

Φωτισμός LED πορτών επιβατών.
Εντυπωσιακός φωτισμός στο έδαφος όταν 
ανοίγουν οι πόρτες του οχήματος, εμπρός 
και πίσω, χρήσιμος σε σκοτεινές συνθήκες. 
99655ADE00
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Πλευρικά διακοσμητικά νίκελ
Για ακόμα μεγαλύτερο δυναμισμό, αυτά τα 
νίκελ διακοσμητικά προσδίδουν μια μοναδική 
σπορ πολυτέλεια.
S1271ADE00ST Σπορ πετάλ αλουμινίου (μόνο για αυτόματο κιβώτιο)

Νίκελ πετάλ με αντιολισθητικά χαρακτηριστικά για σπορ 
εμφάνιση.
S1F05AKA00 

StylingStyling

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών
Προσθέστε μια μοναδική πινελιά στο όχημά 
σας, με τα καλύμματα καθρεπτών σε νίκελ 
απόχρωση!
S1431ADE00ST

Πλευρικά διακοσμητικά νίκελ

Νίκελ διακοσμητικό πορτ-μπαγκάζ

Σπορ πλαϊνά σκαλοπάτια

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών

Νίκελ διακοσμητικό πορτ-μπαγκάζ
Αναδείξτε τις λεπτομέρειες του πίσω μέρους 
του οχήματος, με το διακοσμητικό νίκελ στο 
τελείωμα της πόρτας μπαγκαζ.
S1491ADE00ST

Σπορ πλαϊνά σκαλοπάτια
Απογειώστε την εμφάνιση παράλληλα με 
την λειτουργικότητα, καθώς τα πλαϊνά 
αυτά σκαλοπάτια από ματ αλουμίνιο και 
αντιολισθητικά λαστιχένια σημεία, προσφέρουν 
ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στο χώρο των 
επιβατών. Ανθεκτικά μέχρι και 180kg!
S1875AB000
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Μεταφορά

Η επόμενη περιπέτεια 
ξεκινά!
Μπορείτε τώρα να μεταφέρετε άνετα και ασφαλή αντικείμενα και εξοπλισμό, χωρίς 
να θυσιάζετε τους εσωτερικούς χώρους του οχήματός σας.

Βάση ποδηλάτων κατσαδόρου
Ευκολία μεταφοράς έως και 2 ποδηλάτων, με μέγιστο βάρος 60kg. 
Το πορτμπαγκάζ έχει υπολογιστεί να ανοίγει ακόμα και όταν είναι 
φορτωμένα τα ποδήλατα!
E823055001 (LHD)

Μεταφορά

14
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ΜεταφοράΜεταφορά

Μπαγκαζιέρα οροφής
Όποτε χρειάζεστε επιπλέον χώρο φόρτωσης για το Santa Fe σας, η μπαγκαζιέρα οροφής 
σας λύνει τα χέρια. Αεροδυναμική και κομψή, εύκολη στην τοποθέτηση, ανοιγώμενη και από 
τις δύο μεριές για μέγιστη χρηστικότητα. Με κλειδαριά για αποφυγή κλοπής, διατίθεται σε 2 
διαστάσεις. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μπαγκαζιέρας: 75 Kg. Πάντα νε ελέγχετε το μέγιστο 
επιτρεπόμενο βάρος της οροφής του οχήματός σας!
99730ADE10 (330 / Διαστάσεις 144x86x37.5cm / 330Lt)
99730ADE00 (390 / Διαστάσεις 195x73.8x36cm / 390Lt)

Βάση για ski & snowboard 400

Μπαγκαζιέρα οροφής 390Lt

Βάση ποδηλάτου οροφής Active

Βάση ποδηλάτου οροφής Pro Βάση για ski & snowboard 600 Κοτσαδόρος αποσπώμενος Καλωδίωση κοτσαδόρουΜπαγκαζιέρα οροφής 330LtΚάθετες μπάρες αλουμινίου

Κοτσαδόρος αποσπώμενος
Ο αποσπώμενος αυτός σιδερένιος κοτσαδόρος, εγγυάται την 
μεταφορά ανεμπόδιστα και με ασφάλεια. Με αντιδιαβρωτική 
προστασία και εύκολο σύστημα για να αποσπαστεί, πληροί τις 
προδιαγραφές UNECE 55R. Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος για 
βάση ποδηλάτου είναι 75Kg (μαζί με την βάση ποδηλάτου).
S1281ADE50

Κοτσαδόρος σταθερός
Αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά, για καθημερινές μεταφορές. Πληροί 
προδιαγραφές UNECE 55R. Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος για 
βάση ποδηλάτου είναι 75Kg (μαζί με την βάση ποδηλάτου).
S1280ADE50

Καλωδίωση κοτσαδόρου
πολυλειτουργικός εγκέφαλος που ενισχύει τα απαραίτητα σήματα. 
Συμβατή με λαμπτήρες πυρακτώσεως αλλά και τύπου LED, και 
παρέχει ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης της λειτουργίας 
των φλας και των φρένων του τρέιλερ. Το πίσω φως ομίχλης του 
οχήματος, απενεργοποιείται όταν είναι συνδεδεμένο το τρέιλερ.
Διαθέσιμο είτε με πρίζα 7-pin επαφών  με ειδικά διαμορφωμένη 
απαγωγή νερού για αποφυγή συσσώρευσής του, είτε με αδιάβροχη 
πρίζα 13-pin επαφών. Η 13-pin επαφών πρίζα μπορεί να συνδεθεί με 
όλα τα καινούριας τεχνολογίας ρυμουλκούμενα καλύπτοντας πλήρως 
τις λειτουργίες τους.
S1621ADE00PC (13-pin)
S1620ADE00PC (7-pin)

Ανάλογα με τον τύπο κοτσαδόρου που θα 
χρησιμοποιηθεί, υπάρχουν αντάπτορες 
μετατροπής από 7pin επαφές σε 13pin 
επαφές και αντιστρόφως.
Ε919999137 : 13pin (οχήματος) ->7pin (τρέιλερ)
55622ADB00 : 7pin (οχήματος) ->13pin (τρέιλερ)

Κάθετες μπάρες αλουμινίου
Ειδικά μελετημένες για το Santa Fe, οι ελαφριές αυτές μπάρες τοποθετούνται γρήγορα και με 
ασφάλεια για να ταξιδέψετε ανά πάσα στιγμή. Και για τα οχήματα με πανοραμική οροφή. 
S1211ADE00AL

Βάση ποδηλάτου οροφής Active
Για εύκολο και γρήγορο φόρτωμα, με έξυπνη στήριξη και ανθεκτική μέχρι 17kg, περιλαμβάνει 
και κλειδαριά!
99700ADE10

Βάση ποδηλάτου οροφής Pro
Μειώστε στο ελάχιστο τον χρόνο φόρτωσης! Ακουμπώντας το ποδήλατο στην βάση, 
ρυθμίζεται απλά με το ένα χέρι με τον περιστρεφόμενο μοχλό. Ανθεκτική μέχρι 20 kg, 
περιλαμβάνει και κλειδαριά. 
99700ADE00

Βάση για ski & snowboard 400 & 600
Ιδανική λύση μεταφοράς για τον χειμερινό εξοπλισμό σας, και με κλειδαριά για μέγιστη 
ασφάλεια. Η βάση ski & snowboard 400 δέχεται 4 ζευγάρια ski ή 2 snowboards, ενώ η βάση ski 
& snowboard 600 δέχεται 6 ζευγάρια ski ή 4 snowboards.
99701ADE10 (400)
99701ADE00 (600)

Κοτσαδόρος σταθερός
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Κρεμάστρα κουστουμιού
Ιδανικό για να διατηρούνται ατσαλάκωτα τα 
ρούχα. Προσαρμόζεται εύκολα στο εμπρός 
κάθισμα, και μεταφέρεται και στο γραφείο. 
Πρέπει να αφαιρείτε αν χρησιμοποιείτε η 
πίσω θέση.
99770ADE10

Αναδιπλούμενη πολλαπλή θήκη χώρου 
αποσκευών
Ιδανική για την οργάνωση και τη 
μεταφορά αντικειμένων στο όχημα, με 
χρηστικές χειρολαβές. Διπλώνει όταν δεν 
χρησιμοποιείται. Με το έμβλημα της hyundai
99123ADE00

Βάση i-pad® πίσω θέσης
Οι πίσω επιβάτες μπορούν να απολαύσουν πλήρως τη χρήση του ipad 
τους, καθώς η βάση επιτρέπει την κλίση και περιστροφή για τέλεια 
θέαση. Συμβατή με τα ipad 1,2,3&4, και ipad Air 1&2.
99582ADE01

Κουκούλα παρμπρίζ και μπροστινών 
παραθύρων
Προστασία από τη ζέστη και τον ήλιο, ενώ 
σε χαμηλές θερμοκρασίες αποτρέπει τον 
σχηματισμό πάγου στα τζάμια. Σχεδιασμένο 
αποκλειστικά για το Santa Fe, ώστε να 
μην υπάρχει περίπτωση να κλαπεί όταν 
τοποθετείται.
S1723ADE00

ΆνεσηΆνεση

Άνεση σπιτιού.
Η άνεση του σπιτιού, μας ακολουθεί και κάθε ταξίδι γίνεται πιο ευχάριστο 

Αναδιπλούμενη πολλαπλή θήκη χώρου αποσκευώνΚρεμάστρα κουστουμιού
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Καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος, Mode 3
Φορτίστε γρήγορα (AC) και εύκολα το νέο σας Santa Fe PHEV. Το 
καλώδιο φόρτισης Mode 3, είναι εφοδιασμένο με φύσσα Type 2 και 
στα δύο άκρα, που διευκολύνει τη φόρτιση σε οικιακό και δημόσιο 
δίκτυο τύπου Type 2. Υλικά υψηλής ποιότητας το κάνουν ανθεκτικό 
στην καθημερινή χρήση και στη διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. 
Με τον τύπο Type 2 στα δύο άκρα, το καλώδιο φόρτισης είναι 
απολύτως ασφαλές για τη φόρτιση του οχήματος.
99631ADE003B (Μονοφασικό, 32Α, 250V, 7.4kW, 7,5μέτρα)
99631ADE003Α (Μονοφασικό, 32Α, 250V, 7.4kW, 5μέτρα)

Πλεονεκτήματα του καλωδίου φόρτισης Mode 3

Ασφάλεια Smart
Ενημέρωση κατάστασης φόρτισης

Γρήγορη φόρτιση (AC)

Γρήγορη και εύκολη φόρτιση.

Άνεση
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ΠροστασίαΠροστασία

Μοκέτα χώρου αποσκευών
Παρέχει προστασία στο χώρο των αποσκευών, διατηρώντας το χώρο 
πορτμπαγκαζ ανέπαφο. Από βελούδινη μοκέτα με το λογότυπο Santa 
Fe.
S1120ADE05 (5-θέσιο)

Μοκέτα χώρου αποσκευών διπλής όψης
Απολαύστε την διπλή προστασία της αναδιπλούμενης μοκέτας, με 
υψηλής ποιότητας βελούδινη μοκέτα από την μια μεριά και ανθεκτικό 
υλικό που αντιστέκεται σε κάθε είδους ***
S1120ADE17 (7-θέσιο, αναδιπλούμενη)
S1120ADE07 (7-θέσιο, σταθερή *)

Αναδιπλούμενο ύφασμα προστατευτικό προφυλακτήρα για μοκέτα χώρου αποσκευών
Με ειδικά κλιπ πιάνει στη μοκέτα και εκτείνεται στον πίσω προφυλακτήρα για να διευκολύνει 
τη φόρτωση/εκφόρτωση. Διπλώνει εύκολα ή αποσπάται σε δευτερόλεπτα.
55120ADE00

Κάλυμμα χώρου αποσκευών αδιάβροχο
Φορτώστε ελεύθερα οτιδήποτε στο χώρο αποσκευών-χώματα, λάσπες και σκόνη όλα 
συγκρατούνται και καθαρίζονται πανεύκολα καθώς το κάλυμμα είναι αδιάβροχο, ανθεκτικό 
και ειδικά για το Santa Fe. Ιδανικό και για κατοικίδια. Μη κατάλληλο όταν χρησιμοποιείται η 3η 
σειρά καθισμάτων στο 7-θέσιο.
S1122ADE55E (5-θέσιο)
S1122ADE57E (7-θέσιο)

Προστασία κατά τη μεταφορά.
Αντιμετωπίστε τις αντίξοες καθημερινές συνθήκες με τη σιγουριά ότι το όχημά σας θα παραμείνει σαν 
καινούριο.

Πατάκια υφασμάτινα βελούδινα

Πατάκια παντός καιρού Μοκέτα χώρου αποσκευών διπλής όψης Κάλυμμα χώρου αποσκευών αδιάβροχο

Μοκέτα χώρου αποσκευών & αναδιπλούμενο προστατευτικό ύφασμα

Πατάκια υφασμάτινα βελούδινα
Ανθεκτική και υψηλή ποιότητα κατασκευής, με αντιολισθητικό πέλμα σε συνδυασμό με κλιπ 
σταθεροποίησης. 
Με ιδανικές διαστάσεις για τέλεια εφαρμογή, και με το σήμα Santa Fe στην εμπρόσθια σειρά.
S1143ADE55 (ICE/LHD/5-θέσιο/1η+2η σειρά καθισμάτων)
S1143ADE57 (ICE/LHD/7-θέσιο/1η+2η σειρά καθισμάτων)
CL143ADE00 (HEV & PHEV/LHD/1η+2η σειρά καθισμάτων)
S1143ADE30 (3η σειρά καθισμάτων)

Πατάκια παντός καιρού
Τα πατάκια αυτά είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν ενάντια σε 
βροχή, λάσπη, άμμο κτλ. Καθαρίζονται πανεύκολα και έχουν υψηλή 
ποιότητα κατασκευής, με αντιολισθητικό πέλμα σε συνδυασμό με κλιπ 
σταθεροποίησης.  
S1131ADE55 (ICE/LHD/5-θέσιο/1η+2η σειρά καθισμάτων)
S1131ADE57 (ICE/LHD/7-θέσιο/1η+2η σειρά καθισμάτων)
CL131ADE00 (HEV & PHEV/LHD/1η+2η σειρά καθισμάτων)
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Προστασία Προστασία

Προστατευτικό για κατώφλι χώρου αποσκευών, γυαλιστερό
Πρόσθετο νίκελ για το πλαστικό διακοσμητικό που εκτός του 
αισθητικού αποτελέσματος προστατεύει από γρατζουνιές κατά τη 
φόρτωση/εκφόρτωση αντικειμένων.
S1274ADE10ST 

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα, διάφανη.
Η διακριτική μεμβράνη αυτή διασφαλίζει την αποφυγή κάθε είδους 
γρατζουνιών από τον πίσω προφυλακτήρα κατα τη διάρκεια 
φόρτωσης/εκφόρτωσης.
S1272ADE50TR

Κιτ λασπωτήρων
Οδηγώντας σε εκτός δρόμου διαδρομές και σε άσχημες καιρικές 
συνθήκες, αυτοί οι ειδικοί λασπωτήρες διαμορφώνουν μια ασπίδα 
προστασίας για το αμάξωμα από λάσπες, πέτρες κτλ.
S1F46AKA00 (εμπρόσθιοι)
S1F46AKF00 (οπίσθιοι)

Μεμβράνες προστασίας εσοχής χειρολαβών
Ανθεκτικό, διάφανο φίλμ προστασίας του χρώματος του εσωτερικού 
της χειρολαβής που αποτρέπει τις γρατζουνιές. 
99272ADE00

Προστατευτικό πάνω μέρους πίσω προφυλακτήρα, γυαλιστερό
Το προστατευτικό αυτό σε νίκελ απόχρωση στο άνω μέρος του πίσω 
προφυλακτήρα, διασφαλίζει την απουσία γρατζουνιών από τυχόν 
μεταφορές βαριών αντικειμένων.
S1274ADE50ST

Μεμβράνες προστασίας εσοχής χειρολαβών Προστατευτικό πάνω μέρους πίσω προφυλακτήρα

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα, διάφανη. Κιτ λασπωτήρων Προστατευτικό για κατώφλι χώρου αποσκευών, γυαλιστερό
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Τρίγωνο προειδοποίησης
Μείνετε ασφαλής σε περίπτωση 
ανάγκης. Ελαφρύ, σταθερό και πλήρως 
αναδιπλούμενο, σύμφωνο με τις 
προδιαγραφές ECE-R27, το ανακλαστικό 
τρίγωνο ασφαλείας προειδοποιεί τους 
υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.
99942ADE00

Τσάντα σετ ασφάλειας
Νιώστε ήσυχοι έχοντας την τσάντα 
ασφαλείας, η οποία περιέχει δύο γιλέκα 
ασφαλείας, τρίγωνο προειδοποίησης καθώς 
και φαρμακείο (καλύπτει τις προδιαγραφές 
DIN 13164:2014).
99940ADE00  

Ανακλαστικό γιλέκο
Προσφέρει μέγιστη ορατότητα για 
περισσότερη ασφάλεια, μέρα και νύχτα. Το 
νέον γιλέκο με ανακλαστήρες
επιτρέπει στους χρήστες να είναι ορατοί 
όταν βρίσκονται εκτός του οχήματός τους. 
Καλύπτει την προδιαγραφή ΕΝ 20471. 

Χρώμα με πινελάκι
Κρατήστε το όχημά σας σε άψογη 
κατάσταση, με το γνήσιο χρώμα που 
καλύπτει γρατζουνιές και προστατεύει 
από τη διάβρωση. Δημιουργήθηκε για να 
ταιριάζει απόλυτα στο χρώμα του οχήματός 
σας. 

Καλοκαιρινό σετ φροντίδας
Το σετ περιέχει ένα μπουκάλι συμπυκνωμένο 
υγρό καθαριστικού παρμπρίζ που βοηθάει 
στην τέλεια ορατότητα του δρόμου. Περιέχει 
επίσης σπρέυ απομάκρυνσης εντόμων από 
το παρμπρίζ και τα φανάρια. Ακολουθείτε 
από σπρέυ καθαρισμού ζαντών που 
απομακρύνει τυχόν γράσο και σκόνη από τα 
υλικά τριβής των φρένων. Τέλος περιέχει και 
σφουγγάρι για τον καθαρισμό των γυάλινων 
επιφανειών.
LP974APE102H 

Τα περιεχόμενα των κιτ μπορούν 
να παραγγελθούν και μεμονωμένα. 
Επικοινωνήστε με τον κατα τόπους 
αντιπρόσωπο για περισσότερες 
πληροφορίες.

Ξύστρα πάγου με ενσωματωμένο γάντι 
Κρατήστε τα χέρια σας στεγνά και ζεστά, ενώ 
απομακρύνετε τον πάγο από το παρμπρίζ 
σας.
LP950APE01H 

Χειμερινό σετ φροντίδας
Το σετ περιέχει ένα μπουκάλι συμπυκνωμένο 
υγρό καθαριστικού παρμπρίζ που βοηθάει 
στην τέλεια λειτουργία των καθαριστήρων. 
Μαζί και ένα υγρό για άμεσο ξεπάγωμα των 
τζαμιών, μία ξύστρα για τον πάγο και ένα 
σφουγγάρι για την διατήρηση καθαρών των 
γυάλινων επιφανειών του οχήματος.
LP973APE109H 

Τα περιεχόμενα των κιτ μπορούν 
να παραγγελθούν και μεμονωμένα. 
Επικοινωνήστε με τον κατα τόπους 
αντιπρόσωπο για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Καλοκαιρινό σετ φροντίδας Χειμερινό σετ φροντίδας

Ξύστρα πάγου με ενσωματωμένο γάντι 

Φροντίδα και προστασία 

Τρίγωνο προειδοποίησης

Τσάντα σετ ασφάλειας

Ανακλαστικό γιλέκο

Χρώμα με πινελάκι
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Φροντίδα και προστασία ανα πάσα στιγμή.
Προετοιμαστείτε για κάθε απρόοπτο με τα χρήσιμα αξεσουάρ της Hyundai!

Φροντίδα και προστασία 
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Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι ενδεικτικές, υπόκεινται 
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και προορίζονται μόνο για αρχική ενημέρωση. Μπορεί να 
υπάρχουν διαφορές στην παρουσίαση των χρωμάτων λόγω περιορισμών της τεχνολογίας 
εκτύπωσης. Τα προϊόντα που απεικονίζονται ανταποκρίνονται στη γκάμα που διατίθεται στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται στο φυλλάδιο μπορεί να είναι 
εξοπλισμένα με πρόσθετο εξοπλισμό που χρεώνεται επιπλέον, ενώ δεν απεικονίζονται όλες οι 
παραλλαγές των αυτοκινήτων στο φυλλάδιο. 
Η Hyundai Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τεχνικές προδιαγραφές και 
περιεχόμενους εξοπλισμούς χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Επίσημο 
Έμπορο Hyundai της περιοχής σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Hyundai Hellas ABEE
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
www.hyundai.gr
Facebook: Hyundai Greece
EU.11 2022 GR

Σφραγίδα αντιπροσώπου


