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Stworzenie samochodu odzwierciedlającego Twój styl 
życia nigdy nie było łatwiejsze. Oryginalne akcesoria 
Hyundai można łączyć, wprowadzając stylowe 
dodatki i zwiększając funkcjonalność nowego Tucsona. 
Niezależnie od oczekiwań na pewno znajdziesz idealną 
kombinację akcesoriów dopasowanych do Twojego 
stylu życia i nowego Tucsona.

Korzystaj 
z życia 
każdego dnia

ORYGINALNE AKCESORIA

Akcesoria przedstawione w niniejszej broszurze pasują zarówno do modelu sprzed (2016)  
jak i po liftingu (2019), chyba że zaznaczono inaczej.
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ORYGINALNE AKCESORIA
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STYLIZACJA

Wszystkie akcesoria stylizacyjne Hyundai harmonijnie komponują się z piękną sylwetką Tucsona. 
Łączenie akcesoriów pozwala na uzyskanie spójnej koncepcji estetycznej.

Wyjątkowy styl. 
Doskonałe dopasowanie

Niebieskie podświetlenie podłogowe LED, drugi rząd

Oświetlenie powitalne LED

Niebieskie podświetlenie podłogowe LED, pierwszy rząd

Nakładki progowe Rzutniki LED w drzwiach, logo Hyundai 

Białe podświetlenie podłogowe LED, drugi rząd
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STYLIZACJA

Nakładki progowe
Wrażenie luksusu przy każdym otwarciu 
drzwi. Te wysokiej jakości nakładki progowe 
ze stali nierdzewnej idealnie pasują i są 
ozdobione logo Tucson.  
4 sztuki. 
D7450ADE00ST 

Oświetlenie powitalne LED
Każdemu wejściu do samochodu towarzyszy 
subtelne oświetlenie podłoża przy drzwiach. 
Efekt przekracza oczekiwania. Łatwiejsze 
wsiadanie i wysiadanie dzięki dodatkowemu 
oświetleniu.
99651ADE00
99651ADE99 (dodatkowy zestaw 
okablowania dla samochodów bez kluczyka 
inteligentnego / 2016)

Rzutniki LED w drzwiach, logo Hyundai 
Delikatny, a zarazem wyraźny obraz logo 
Hyundai wyświetlany na podłożu przy 
drzwiach. Automatyczne włączanie po 
otwarciu przednich drzwi.
99651ADE00H
99651ADE99 (dodatkowy zestaw 
okablowania dla samochodów bez kluczyka 
inteligentnego / 2016)

Podświetlenie podłogowe LED
Dyskretne podświetlenie podłogowe  
w przedniej i tylnej części kabiny. Eleganckie 
oświetlenie powitalne automatycznie 
włączane po otwarciu drzwi i wyłączane 
po ich zamknięciu. Po uruchomieniu silnika 
oświetlenie gaśnie. Dostępne w kolorze 
niebieskim i białym.
99650ADE20W (białe, 1. rząd) 
99650ADE30W (białe, 2. rząd)
99650ADE20 (niebieskie, 1. rząd)
99650ADE30 (niebieskie, 2. rząd)
Oświetlenie LED drugiego rzędu dostępne 
tylko w kombinacji z oświetleniem 
pierwszego rzędu.

Białe podświetlenie podłogowe LED, pierwszy rząd
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STYLIZACJA

Stopnie boczne (sportowe) Nakładki na lusterka boczne (chrom) Listwa ozdobna bagażnika (chrom)

Nakładki na lusterka boczne (szczotkowane) Listwa ozdobna bagażnika (szczotkowana)
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STYLIZACJA

Boczne listwy ozdobne (szczotkowane) Boczne listwy ozdobne (chrom) i stopnie boczne (podświetlane)

Listwy progowe

Nakładki na lusterka boczne

Wykonane z błyszczącej lub szczotkowanej stali nierdzewnej nakładki 
na lusterka boczne będą wyjątkowo atrakcyjnym dodatkiem  
do Tucsona, który harmonijnie łączy się z innymi akcesoriami.  
Do modeli z kierunkowskazami w lusterkach. 2 sztuki. 
D7431ADE00ST (chrom)
D7431ADE10ST (szczotkowane)

Stopnie boczne (sportowe)

Sportowe i funkcjonalne, z matowego aluminium ze wstawkami  
z antypoślizgowej gumy, ułatwiają zajmowanie miejsca w kabinie  
i dostęp do akcesoriów na dachu. Nie można łączyć z chlapaczami 
przednimi. 
D3875AB000(2016)

Listwa ozdobna bagażnika

Stworzona jako uzupełnienie innych detali stylistycznych błyszcząca 
lub szczotkowana listwa ze stali nierdzewnej dopełnia wygląd drzwi 
bagażnika. 
D7491ADE00ST (chrom / 2019) 
D7491ADE10ST (szczotkowana / 2016)
D7491ADE01ST (chrom / 2019)
D7491ADE11ST (szczotkowana / 2019)

Listwy progowe

Wyrafinowana elegancja dzięki błyszczącym listwom progowym  
z polerowanej stali nierdzewnej. Ich kształt starannie dopasowano  
do linii nadwozia. Można je łączyć z chlapaczami. 
D7371ADE00

Boczne listwy ozdobne

Sportowy akcent w dolnej części drzwi.  
Wykonane ze szczotkowanej lub błyszczącej stali nierdzewnej 
odpornej na warunki zewnętrzne.
D7271ADE00ST (chrom)
D7271ADE10ST (szczotkowana)

Stopnie boczne

Wytrzymałe, wykonane z matowego aluminium ze wstawkami  
z antypoślizgowej gumy, ułatwiają zajmowanie miejsca w kabinie  
i dostęp do akcesoriów na dachu. Dostępne z paskiem podświetlenia 
LED, który włącza się po odblokowaniu zamków drzwi. Uruchomienie 
silnika powoduje ściemnienie oświetlenia. Można je łączyć  
z chlapaczami. 
D7370ADE00 (bez podświetlenia) 
D7370ADE10 (z podświetleniem)
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Atrakcyjny wygląd. 
Gwarantowana jakość
Stworzone, aby uatrakcyjniać muskularny wygląd nowego 
Tucsona, wszystkie oryginalne obręcze spełniają takie same 
normy jakości, jakie są stosowane podczas produkcji samochodu.

Obręcz ze stopów lekkich 17” 
52910D7220PAC

Obręcz ze stopów lekkich 19” 
52910D7470PAC

KOŁA

Obręcz ze stopów lekkich 19″ 
52910D7410PAC

Obręcz ze stopów lekkich 17″ Halla  
A4400ADE01
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KOŁA

Atrakcyjny wygląd. 
Gwarantowana jakość

Nakrętki zabezpieczające koła 
(komplet z kluczem)

Obręcz ze stopów lekkich 19”

Obręcz 19” ze stopów lekkich, dwukolorowa, 
7.5Jx19, do opon 245/45 R19. Bez nakładki  
w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.
52910D7470PAC

Obręcz ze stopów lekkich 19”

Obręcz 19” ze stopów lekkich z pięcioma 
szprychami, 7.5Jx19, do opon 245/45 R19.  
Bez nakładki w zestawie, można użyć 
oryginalnych nakrętek.
52910D7410PAC

Obręcz ze stopów lekkich 18”

Obręcz 18” ze stopów lekkich, dwukolorowa, 
7.0Jx18, do opon 225/55 R18. Bez nakładki  
w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.
52910D7370PAC

Obręcz ze stopów lekkich 18” Busan

Obręcz 18” ze stopów lekkich z pięcioma 
podwójnymi szprychami, srebrna, 7.5Jx18,  
do opon 225/55 R18. Nakładka w zestawie,  
można użyć oryginalnych nakrętek. 
A4400ADE02 

Obręcz ze stopów lekkich 16”

Obręcz 16” ze stopów lekkich z 10 szprychami, 
6.5Jx16, do opon 215/70 R16. Bez nakładki  
w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.
52910D7120PAC

Obręcz ze stopów lekkich 16”

Obręcz 16” ze stopów lekkich z pięcioma 
podwójnymi szprychami, 6.5Jx16, do opon  
215/70 R16. Nie pasuje do samochodów  
z elektrycznym hamulcem postojowym.  
Bez nakładki w zestawie, można użyć 
oryginalnych nakrętek.
52910D7110PAC

Obręcz stalowa 17”

Obręcz stalowa 17” z dziesięcioma szprychami, 
srebrna, 7.0Jx17, do opon 225/60 R17. Świetnie 
sprawdza się z ogumieniem zimowym. Nakładka 
w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.
D7401ADE00 (opakowanie pojedyncze) 
D7401ADE00PAC (opakowanie zbiorcze)

Nakrętki zabezpieczające koła  
(komplet z kluczem)

Zabezpiecz atrakcyjne obręcze za pomocą  
4 specjalnych nakrętek. 
99490ADE50 (średnie nakrętki)

TPMS - System monitorowania ciśnienia  
w ogumieniu

Oryginalne czujniki identyczne z montowanymi 
fabrycznie zapewniają optymalną funkcjonalność 
i długą żywotność baterii w czujnikach. 
52933C1100 (jeden czujnik/nie pokazano)

Obręcz ze stopów lekkich 17” 
52910D7210PAC

Obręcz ze stopów lekkich 18” Busan 
A4400ADE02

Obręcz ze stopów lekkich 18” Ulsan  
D7400ADE02

Obręcz ze stopów lekkich 16” 
52910D7120PAC

Obręcz ze stopów lekkich 18” 
52910D7370PAC

Obręcz stalowa 17”  
D7401ADE00

Obręcz ze stopów lekkich 16” 
52910D7110PAC

Obręcz ze stopów lekkich 18” Ulsan

Obręcz 18” ze stopów lekkich z pięcioma 
podwójnymi szprychami, dwukolorowa,  
7.5Jx18, do opon 225/55 R18. Nakładka  
w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.
D7400ADE02

Obręcz ze stopów lekkich 17”

Obręcz 17” ze stopów lekkich z dziesięcioma 
szprychami, srebrna, 7.0Jx17, do opon 225/60 
R17. Bez nakładki w zestawie, można użyć 
oryginalnych nakrętek.
52910D7210PAC

Obręcz ze stopów lekkich 17”

Obręcz 17” ze stopów lekkich z 10 szprychami, 
7.0Jx17, do opon 225/60 R17. Bez nakładki  
w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.
52910D7220PAC

Obręcz ze stopów lekkich 17” Halla

Obręcz 17” ze stopów lekkich z dziesięcioma 
szprychami, srebrna, 7.0Jx17, do opon 225/60 R17. 
Nakładka w zestawie, można użyć oryginalnych 
nakrętek.
A4400ADE01
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Maksymalnie praktyczne. 
Zawsze oryginalne
Nowy Tucson może być jeszcze bardziej praktyczny dzięki gamie oryginalnych 
akcesoriów transportowych. Wszystkie są świetnie wykonane i dopasowane oraz 
wyjątkowo łatwe do zamontowania i zdemontowania w każdej chwili.

Belki poprzeczne, stalowe

Belki poprzeczne, aluminiowe

Belki poprzeczne, aluminiowe

Dopasowane do relingów dachowych Tucsona belki poprzeczne 
można błyskawicznie zamontować lub zdjąć. Wykonane z lekkiego  
i wytrzymałego aluminium. Pasują do samochodów z panoramicznym 
oknem dachowym i bez niego. 
D7211ADE00AL(2016)
D7211ADE50AL (2019) 

Belki poprzeczne, stalowe

Wykonane z wytrzymałej stali wysokiej jakości. Łatwy montaż 
i demontaż. Pasują do samochodów z panoramicznym oknem 
dachowym i bez niego. 
D7211ADE00ST (2016)
D7211ADE50ST (2019)

TRANSPORT
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Bagażnik na narty i snowboard 400

Bagażnik na narty i snowboard 600 Boks dachowy 390

Bagażnik rowerowy Active

Bagażnik rowerowy Pro

Bagażnik na narty i snowboard 400 i 600

Praktyczne rozwiązanie na zimowy wyjazd. Bagażnik na narty  
i snowboard w wersji 400 umożliwia bezstresowe 
przewożenie 4 par nart lub 2 snowboardów. Po łatwym 
zamocowaniu można zamknąć je na zamek zabezpieczający 
przed kradzieżą. Jeszcze większe możliwości daje wersja 600, 
która pozwala na przewożenie nawet 6 par nart lub  
4 snowboardów.
99701ADE10 (400)
99701ADE00 (600)
99701ADE90 (zestaw montażowy do stalowych belek 
dachowych)

Bagażnik rowerowy Pro

Po umieszczeniu roweru w uchwytach, wszystkie czynności związane z zamocowaniem  
i zabezpieczeniem wykonuje się na wysokości dachu używając pokrętła obsługiwanego 
jedną ręką. Maksymalna ładowność wynosi 20 kg. Z zamknięciem dla większego 
bezpieczeństwa. 
99700ADE00 

Bagażnik rowerowy Active

Wyposażony w szybko zamykany uchwyt na ramę, sprytne uchwyty na koła  
i regulowane, łatwo odpinane paski. Ładowanie i zdejmowanie roweru nie może być 
prostsze i szybsze. Maksymalna ładowność wynosi 17 kg. Z zamknięciem dla większego 
bezpieczeństwa.
99700ADE10

Boks dachowy 390

Niezależnie od celu podróży czy pogody: pojemny, wysokiej 
jakości boks dachowy przewiezie wszytko, co potrzebne. 
Aerodynamiczny i elegancki, łatwy do zamontowania  
i wytrzymały, otwiera się z dwóch stron, co przyspiesza 
załadunek i rozładunek. Z zamknięciem dla ochrony przed 
kradzieżą. Nośność boksu dachowego: 75 kg.  
Zawsze należy sprawdzić maksymalną nośność dachu.
99730ADE00 (wymiary: 195 x 73,8 x 36 cm / 390 l)

TRANSPORT
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TRANSPORT

Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową, górna

Siatka na bagaże

Siatka na bagaże

Ta wytrzymała, elastyczna siatka doskonale zabezpieczy nietypowo 
ukształtowane i delikatne przedmioty przewożone w bagażniku. 
857201C000

Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową, górna

Doskonale umieszczona za oparciami tylnych siedzeń wytrzymała 
kratka chroni pasażerów przed przedmiotami w bagażniku, które 
mogłyby ich uderzyć podczas hamowania. Łatwa do zamontowania 
kratka jest zaprojektowana tak, by nie ograniczać widoczności do tyłu. 
D7150ADE00 
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TRANSPORT

Hak holowniczy, odłączany pionowoHak holowniczy, stały

Bagażnik rowerowy na hak

Zestaw okablowania do haka holowniczego

Bagażnik rowerowy na hak

Umożliwia przewożenie 2 rowerów o maksymalnym łącznym ciężarze 
do 60 kg. Wygodny mechanizm odchylania zapewnia łatwy dostęp do 
bagażnika bez potrzeby zdejmowania rowerów. Z zamknięciem  
dla większego bezpieczeństwa. 
E823055001

Hak holowniczy, stały

Ten idealny do regularnego użytku hak holowniczy jest pokryty 
wysokiej jakości powłoką antykorozyjną. Certyfikat UNECE 55R. 
Informacje o maksymalnym obciążeniu bagażnika rowerowego  
można uzyskać w salonie lub ASO Hyundai. 
D7280ADE00 (2016)
D7280ADE10 (2019)

Hak holowniczy, odłączany pionowo

Wysokiej jakości stalowy hak holowniczy z trzykulowym systemem 
blokowania, który umożliwia łatwy i bezpieczny montaż od spodu. 
Niewidoczny, gdy nie jest używany. Certyfikat UNECE 55R. Informacje 
o maksymalnym obciążeniu bagażnika rowerowego można uzyskać  
w salonie lub ASO Hyundai. 
D7281ADE00 (2016)
D7281ADE10 (2019)

Zestaw okablowania do haka holowniczego

Instalacja wykorzystuje oryginalne złącza pojazdu i wielofunkcyjny 
moduł przyczepy, który wzmacnia wymagane sygnały. Zgodność 
z oświetleniem przyczepy (tradycyjne żarówki lub LED) i funkcja 
dźwiękowego ostrzegania o usterce kierunkowskazów lub świateł 
STOP przyczepy. Tylne światło przeciwmgielne samochodu jest 
automatycznie wyłączane po podłączeniu przyczepy. 13-stykowe 
gniazdo w wodoodpornej obudowie obsługuje wszystkie funkcje 
nowoczesnej przyczepy.

Przystosowanie do zestawu rozszerzającego +15/+30 
(55621ADE01 do kupienia oddzielnie):
+15: zasilanie działa tylko przy włączonym zapłonie lub generatorze 
elektrycznym (podłączenie lodówki w przyczepie).
+30: Stałe zasilanie urządzeń małej mocy – dodatkowe oświetlenie lub 
pompa wody (przyczepy kempingowe lub do transportu koni).
D7621ADE00CP (13-stykowy / 2016)
D7620ADE00CP (7-stykowy / 2016)
D7621ADE50CP (13-stykowy / 2019) 
D7620ADE50CP (7-stykowy / 2019)
55621ADE01 (zestaw rozszerzający +15/+30)

Przejściówki 
E919999137 
(Przejściówka 13 styków (samochód) na 7 styków (przyczepa))
55622ADB00 
(Przejściówka 7 styków (samochód) na 13 styków (przyczepa))

Ważna informacja dotycząca haka holowniczego

Dopuszczalna masa ciągniętej przyczepy uzależniona jest od danych 
technicznych samochodu. Więcej informacji można uzyskać w salonie 
lub ASO Hyundai. Oryginalne haki holownicze Hyundai są odporne na 
korozję, co potwierdza certyfikat ISO 9227NSS (test roztworu solnego) 
oraz zgodne z odpowiednimi normami holowania przyczep i montażu 
bagażników rowerowych.
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Nic nie pasuje 
lepiej niż oryginalne 
akcesoria Hyundai
Oryginalne akcesoria zaprojektowano i opracowano, aby poprawiać 
wygląd i możliwości nowego Tucsona. Zostały one precyzyjnie 
wykonane, dzięki czemu doskonale dopasowują się do samochodu. 
Wysoka jakość materiałów i rygorystyczna dbałość o szczegóły 
zapewniają, że oryginalne akcesoria spełniają surowe standardy 
produkcyjne wymagane dla wszystkich produktów Hyundai. 
Doradca handlowy chętnie pomoże w dokonaniu wyboru.  
Warto pamiętać, że oryginalne akcesoria Hyundai i nowy Tucson  
są stworzone dla siebie.

ORYGINALNE AKCESORIA



15

ORYGINALNE AKCESORIA
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KOMFORT

Owiewki przednie
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KOMFORT

Świetne pomysły.  
Sprytne rozwiązania
Oryginalne akcesoria opracowano z myślą o uprzyjemnieniu kierowcy  
i pasażerom każdej podróży niezależnie od pogody.

Uchwyt do montażu tabletu iPad®

Wieszak na marynarkę

Osłona przed lodem/słońcem

Haczyk na zakupy

Owiewki przednie

Zmniejszają turbulencje podczas jazdy 
z lekko opuszczoną szybą boczną.  
Aerodynamiczny kształt zmienia kierunek 
przepływu powietrza, odpychając krople 
deszczu. 2 sztuki. 
D7221ADE00 

Wieszak na marynarkę

Najbardziej elegancki i wygodny sposób 
zabezpieczenia przewożonej odzieży przed 
zabrudzeniem i pognieceniem. Wieszak 
można szybko zamocować oraz zdjąć  
i używać go w innym miejscu. 
99770ADE10

Haczyk na zakupy

Montowany w dolnej części konsoli 
środkowej po stronie pasażera haczyk 
umożliwia bezpieczne przewożenie torby 
z zakupami, zmniejszając ryzyko rozlania 
płynów lub wypadnięcia zawartości.  
(zdjęcie poglądowe)
99743ADE00

Uchwyt do montażu tabletu iPad®

Uchwyt montuje się bezpiecznie z tyłu 
oparcia przedniego fotela. Umożliwia on 
obracanie i pochylanie zamontowanego 
urządzenia. iPad® nie wchodzi w skład 
zestawu. Zgodny z modelami iPad® 1, 2, 3, 4 
oraz iPad® Air 1, 2. 
99582ADE01

Osłona przed lodem/słońcem

Zabezpiecza wnętrze kabiny przed 
nadmiernym nagrzewaniem się w upalne dni 
oraz zapobiega formowaniu się warstwy lodu 
na przedniej i bocznych szybach w zimie. 
Specjalnie przystosowana do modelu Tucson. 
D7723ADE00
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OCHRONA

Solidna ochrona. 
Idealne  
dopasowanie
Szeroka gama naszych akcesoriów obejmuje wiele 
produktów, które pozwolą zachować wnętrze  
i nadwozie nowego Tucsona w doskonałym stanie.

Dywaniki materiałowe premium

Idealnie dopasowane do kształtu podłogi, luksusowe dywaniki 
welurowe. Są utrzymywane na miejscu przez standardowe 
punkty mocowania i antypoślizgowy spód. Komplet 4 dywaników. 
Przednie dywaniki są ozdobione wykwintnym, srebrno-czarnym, 
metalizowanym logo Hyundai. 
D7144ADE00 (2016)

Dywaniki tekstylne, welurowe

Wysokiej jakości welur zapewnia ochronę i upiększa wnętrze, 
które zawsze wygląda czysto i świeżo. Są utrzymywane na miejscu 
przez standardowe punkty mocowania i antypoślizgowy spód. 
Przednie dywaniki mają wytłoczone logo Tucson. 
D7143ADE00 (2016)
D7143ADE50 (2019)

Dywaniki tekstylne, standardowe

Idealnie dopasowane do kształtu podłogi i punktów mocowania. 
Wykonane z mocnego splotu i bezpiecznie utrzymywane  
na miejscu. Dywanik kierowcy ze wzmocnionym obszarem  
pod stopami i logo Tucson.
D7141ADE00 (2016)
D7141ADE50 (2019)

Dywaniki na każdą pogodę

Komplet 4 dopasowanych dywaników, chroniących wnętrze przed 
wodą, błotem i brudem. Na dywanikach wytłoczono wzór planu 
miasta i logo Tucson. Dostępna jest również pasująca wkładka  
do bagażnika. 
D7131ADE01 (2016)
D7131ADE50 (2019) 

Dywaniki na każdą pogodę

Dywaniki tekstylne, standardowe

Dywaniki materiałowe premium

Dywaniki tekstylne, welurowe
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OCHRONA

Wkładka do bagażnika

Wodoodporna i wytrzymała wkładka do bagażnika o wysokich brzegach chroni wnętrze bagażnika przed zalaniem i innymi 
zabrudzeniami. Przeciwpoślizgowa powierzchnia z wytłoczonym wzorem planu miasta i logo Tucson zapobiega przesuwaniu się 
ładunku podczas jazdy. Idealnie pasuje do wyglądu dywaników na każdą pogodę. 
D7122ADE00

Mata do bagażnika, odwracalna

Dwufunkcyjna mata do bagażnika, przygotowana specjalnie dla Tucsona. Z jednej 
strony wykończona wysokiej jakości, miękkim welurem do przewożenia delikatnego 
ładunku, z drugiej strony pokryta wytrzymałym materiałem odpornym na zalanie 
i zabrudzenia. Można ją połączyć ze zwijaną nakładką materiałową chroniąca 
powierzchnię tylnego zderzaka. 
D7120ADE00

Mata do bagażnika, odwracalna

Wkładka do bagażnika (zbliżenie) Wkładka do bagażnika
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Chlapacze tylne

Folie ochronne na wgłębienia klamek w drzwiach

Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem, czarna

Chlapacze przednie

Nakładka na zderzak (łączona z matą do bagażnika)

Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem, przezroczysta

Chlapacze (osłony przeciwbłotne) przednie i tylne

Pomagają chronić podwozie pojazdu, progi i drzwi przed brudem, 
zachlapaniami i błotem. Dopasowane do Tucsona.
D3F46AK000 (przednie, 2 sztuki)
D3F46AK100 (tylne, 2 sztuki / 2016)
D3F46AK150  (tylne, 2 sztuki / 2019)

Folie ochronne na wgłębienia klamek w drzwiach

Zapewniają dobry wygląd lakieru w miejscach narażonych na 
zadrapania paznokciami i kluczykami. Wykonane z wytrzymałej, 
przezroczystej folii. 4 sztuki.
99272ADE00 

Nakładka na zderzak (łączona z matą do bagażnika)

Zwijana nakładka materiałowa chroni powierzchnię tylnego zderzaka 
przed uszkodzeniami podczas wkładania i wyjmowania przedmiotów. 
Można ją szybko przyczepić do maty bagażnika. Kiedy nie jest 
używana można ją łatwo złożyć i schować w bagażniku. 
55120ADE00

Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem, przezroczysta

Dopasowana do górnej powierzchni tylnego zderzaka, przezroczysta 
folia ochronna. Zapobiega uszkodzeniom lakieru podczas wkładania  
i wyjmowania przedmiotów. 
D7272ADE00TR (2016)
D7272ADE01TR (2019)

Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem, czarna

Specjalnie dopasowana do górnej powierzchni tylnego zderzaka, 
czarna folia ochronna. Zapobiega uszkodzeniom lakieru podczas 
wkładania i wyjmowania przedmiotów. 
D7272ADE00BL (2016)
D7272ADE01BL (2019)

OCHRONA
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Listwa ochronna progu bagażnika i listwa ochronna tylnego zderzaka 
(chrom)

Listwa ochronna progu bagażnika i listwa ochronna tylnego zderzaka (szczotkowana)

OCHRONA

Listwa ochronna progu bagażnika

Szczotkowana lub błyszcząca, wykonana ze stali nierdzewnej listwa 
chroni próg bagażnika podczas załadunku. 
D7274ADE10ST (chrom)
D7274ADE30ST (szczotkowana) 

Listwa ochronna tylnego zderzaka

Szczotkowana lub błyszcząca, wykonana ze stali nierdzewnej 
listwa ozdabia i chroni tylny zderzak. Sztywna i wytrzymała, ułatwia 
bezpieczne wkładanie i wyjmowanie ciężkich przedmiotów. 
D7274ADE00ST (chrom / 2016)
D7274ADE20ST (szczotkowana / 2016)
D7274ADE01ST (chrom / 2019)
D7274ADE21ST (szczotkowana / 2019)



Zadbaj o wszystko
Twój Tucson został zaprojektowany, aby zapewniać bezpieczeństwo 
nawet w ekstremalnych sytuacjach. Opisywane tu dodatki mogą się 
okazać bardzo przydatne.

Trójkąt ostrzegawczy

Torba awaryjna

Kamizelka odblaskowa

Lakiery zaprawkowe

BEZPIECZEŃSTWO, KONSERWACJA I OBSŁUGA
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Powłoka Glasscoat

Trójkąt ostrzegawczy

Bezpieczeństwo po zatrzymaniu. Odblaskowy 
trójkąt ostrzega innych kierowców przed 
zagrożeniem. Lekki, stabilny i składany. 
Zgodny z najnowszą normą ECE-R27  
i przepisami większości krajów europejskich.
99942ADE00

Torba awaryjna

Przydatny zbiór przedmiotów związanych  
z bezpieczeństwem. Zawiera dwie kamizelki 
odblaskowe, trójkąt ostrzegawczy i zestaw 
pierwszej pomocy zgodny z normą DIN 
13164:2014. 
99940ADE00 

Kamizelka odblaskowa

Maksymalna widoczność dla pełnego 
bezpieczeństwa w dzień i w nocy. Jaskrawa 
kamizelka z odblaskowymi paskami jest 
doskonale widoczna z dużej odległości.  
Jest zgodna z normą EN 20471 i należy  
do obowiązkowego wyposażenia pojazdu 
w większości krajów europejskich. Rozmiar 
uniwersalny.
99941ADE00 (jedna kamizelka) 

Lakiery zaprawkowe

Zachowaj idealny stan powłoki lakierniczej,
stosując lakier zaprawkowy na rysy, odpryski  
i wyblakłe miejsca – szybko, łatwo  
i skutecznie. Dostępne w pełnej gamie 
kolorów. Więcej informacji można uzyskać  
w salonie lub ASO Hyundai.

Zimowy zestaw czyszczący

Zestaw ten zawiera butelkę zimowego płynu  
do spryskiwaczy w koncentracie,
który zapewni gładką pracę wycieraczek 
przedniej szyby. Odmrażacz w sprayu 
pomoże w oczyszczeniu zamarzniętych szyb 
i zapobiega osadzaniu się lodu. Skrobaczka 
do szyb ułatwia usuwanie lodu, zaś gąbka 
przyda się do przecierania zaparowanych 
szyb.
LP973APE109H 

Elementy zestawu można też zamawiać 
oddzielnie. Więcej informacji można uzyskać 
w salonie lub ASO Hyundai. 

Rękawica ze skrobaczką

Wygoda i ciepło zapewnione. Twoja ręka  
nie musi marznąć podczas usuwania lodu  
i śniegu z szyb. 
LP950APE01H (nie należy do zestawu) 

Letni zestaw czyszczący

Zestaw ten zawiera butelkę letniego płynu  
do spryskiwaczy w koncentracie,
który pomoże w utrzymaniu dobrej 
widoczności, umożliwiając oczyszczenie 
szyby z tłustych plam i innych 
zanieczyszczeń. Z trudnymi do usunięcia 
owadami na szybie przedniej i reflektorach 
można sobie poradzić za pomocą sprayu 
do usuwania owadów. Spray do czyszczenia 
felg specjalnie przystosowany do obręczy 
ze stopów lekkich ułatwia usuwanie 
osadów pochodzących z elementów układu 
hamulcowego. Gąbka zawsze przydaje się  
do dokładnego czyszczenia wszystkich szyb.
LP974APE102H 

Elementy zestawu można też zamawiać 
oddzielnie. Więcej informacji można uzyskać 
w salonie lub ASO Hyundai. 

Powłoka Glasscoat

Lepsza ochrona, lepszy połysk: 
Zaawansowana powłoka chroni elementy 
nadwozia przed działaniem zanieczyszczeń, 
rozpuszczalników, soli, preparatów 
czyszczących czy odchodami ptaków – 
woskowanie nie będzie już potrzebne.  
Nadaje się również do codziennego 
czyszczenia dywaników i tapicerki.
LP982APE1BROH (pakiet Bronze)
LP982APE1SILH (pakiet Silver)
LP982APE1GOLH (pakiet Gold)

Letni zestaw czyszczący

Zimowy zestaw czyszczący

Rękawica ze skrobaczką

BEZPIECZEŃSTWO, KONSERWACJA I OBSŁUGA
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