Akcesoria

Nowy Tucson

Tylko oryginalne
są wystarczająco
dobre.

Nadanie Nowemu Tucsonowi osobistego charakteru nigdy nie było łatwiejsze. Oryginalne akcesoria firmy Hyundai
są zaprojektowane i skonstruowane tak, aby pasowały idealnie. Wszystkie są też zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z rygorystycznymi standardami Hyundaia. To właśnie te cechy sprawiają, że Twój Nowy Tucson będzie
zawsze absolutnie autentyczny. Akcesoria przedstawione w niniejszej broszurze są przeznaczone do nowych
modeli: Tucson (2021), Tucson Hybrid (2021) oraz Tucson MHEV (2021). Numery katalogowe i możliwości
zastosowania akcesoriów podano w tabeli na ostatnich stronach.
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Odkrywaj nowe
horyzonty.
Nowy Tucson o olśniewającej, parametrycznej stylistyce wyznacza nowe granice w świecie motoryzacji.
Nasze oryginalne akcesoria uzupełniają jego ekscytujący nowy wygląd, otwierając jednocześnie wyższe
poziomy wszechstronności. Nowy Tucson to idealny partner na drodze do odkrywania nowych horyzontów.
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Rozjaśnij swoją codzienność.
Superwydajne i wyjątkowo jasne – nasze akcesoria oświetleniowe LED są bardzo przydatne, zapewniając wyraźne oświetlenie zarówno
wnętrza, jak i otoczenia Nowego Tucsona. Zadbaj o efektowne uzupełnienie jego wyjątkowego designu i możliwości.
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Gotowy na wszystko.
W dowolnej chwili.
Piękno naszej gamy oryginalnych akcesoriów polega na tym, że odzwierciedlają one Twoje wielopłaszczyznowe życie. Dzięki temu możesz
ulepszyć Nowego Tucsona w sposób, który poprawi Ci samopoczucie podczas mroźnej zimy i upalnego lata. Cokolwiek chcesz robić,
dokądkolwiek chcesz jechać.
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Fortepianowa czerń

Wyraź swój charakter.
Wszystko jest kwestią gustu. Wolisz przykuwającą uwagę elegancję fortepianowej czerni o wysokim połysku czy bardziej
powściągliwą subtelność szczotkowanego aluminium? Możesz podkreślać wybrany motyw poprzez kolejne dodatki stylistyczne.

10

Szczotkowane aluminium
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STYL

STYL

Osobisty charakter.

Nakładki na lusterka boczne
Dzięki efektownym nakładkom na lusterka boczne Tucson będzie
jeszcze bardziej wyrazisty.
Boczne listwy ozdobne
Boczne listwy ozdobne podkreślają dynamiczny wizerunek
Tucsona.

Staranny dobór oryginalnych akcesoriów pozwala stworzyć Nowego Tucsona, który jest inny od wszystkich.
Jego wygląd zależy tylko od Ciebie.

Listwa ozdobna tylnego zderzaka.
Listwa ozdobna stanowi ciekawy, poziomy akcent stylistyczny
poprawiający wygląd tylnego zderzaka Tucsona. Dostępna
również w czarnym wykończeniu, które pełni zarówno funkcję
estetyczną, jak i ochronną.

Zestawy stylizacji nadwozia
Wyróżnij się z tłumu dzięki atrakcyjnym, stylowym akcesoriom
dla Nowego Tucsona. Zestawy stylizacji nadwozia obejmuje
nakładki na lusterka boczne, boczne listwy ozdobne i listwę
ozdobą bagażnika. Dostępny w wersji fortepianowa czerń oraz
szczotkowane aluminium.

Listwa ozdobna bagażnika
Wyszukana elegancja w każdym detalu. Ta listwa jest stylowym
wykończeniem klapy bagażnika.

Szczotkowane aluminium

Fortepianowa czerń

1

Nakładki na lusterka boczne, N7431ADE00BL
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Nakładki na
lusterka boczne
1

/

Boczne listwy
ozdobne
2

/

Listwa ozdobna tylnego zderzaka, N7274ADE00BL

Nakładki na lusterka boczne, N7431ADE00BR

3

Listwa ozdobna tylnego zderzaka, N7274ADE00BR
2

Listwa ozdobna
bagażnika

Nakładki na
lusterka boczne

3

Boczne listwy
ozdobne
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Listwa ozdobna
bagażnika

/
1

Zestaw stylizacji nadwozia, N7300ADE00BL

/

Boczne listwy ozdobne, N7271ADE00BL

Listwa ozdobna bagażnika, N7491ADE00BL

Boczne listwy ozdobne, N7271ADE00BR

Listwa ozdobna bagażnika, N7491ADE00BR

2

3

Zestaw stylizacji nadwozia, N7300ADE00BR
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Nakładki progowe
Pierwsze wrażenie się liczy. Wsiadającym pasażerom z pewnością
spodobają się nakładki progowe ze stali nierdzewnej z logo
Tucsona.
Stopnie boczne (sportowe)
Pokaż sportowy charakter Tucsona dzięki stopniom bocznym,
wyposażonym w antypoślizgowe gumowe wstawki, umożliwiające
bezpieczne wsiadanie do kabiny. Nośność do 180 kg.

Naklejki na karoserię – paski sportowe, N7200ADE10BL

Naklejki na karoserię – paski wyścigowe, N7200ADE00BL

Naklejki na karoserię – paski sportowe
Podkreśl płynne linie górnej części nadwozia przyciągającymi
wzrok naklejkami Sport.

Naklejki na karoserię – paski wyścigowe
Podkreślające sportowe aspiracje i przyciągające wzrok
wyścigowe paski na maskę i dach.

Nakładki progowe, N7450ADE00ST i N7450ADE01ST

Stopnie boczne (wzmocnione) (z czarnym akcentem),
N7370ADE00BL

Stopnie boczne (sportowe), N7F37AC000

Stopnie boczne (wzmocnione) (z szarym akcentem),
N7370ADE00GR
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Stopnie boczne (wzmocnione)
Stopnie boczne z matowego aluminium podkreślają odważną
stylizację Tucsona. Mają antypoślizgowe gumowe wstawki,
umożliwiające bezpieczne wsiadanie do kabiny. Nośność do 180
kg. Wersja podświetlana będzie dostępna w II kwartale 2021 roku.

Oświetlenie LED bagażnika
Ułatwia znalezienie przedmiotów w bagażniku, gdy jest ciemno.
Oświetla też otoczenie i podłoże wokół bagażnika. Ciesz się
doskonałą widocznością we wnętrzu i wokół bagażnika!

Oświetlenie LED bagażnika, 99652ADE00

Podświetlenie podłogowe LED
Podkreśla luksusowy urok kabiny poprzez ukryte oświetlenie
przestrzeni pod fotelami. Tworzy powitalną aurę światła przy
każdym otwieraniu i zamykaniu drzwi. Dostępne w wersji
niebieskiej i białej.

Oświetlenie podłoża LED
Efekt przekracza oczekiwania. Łatwiejsze wsiadanie i wysiadanie
dzięki subtelnemu, lecz efektownemu oświetleniu LED. Można je
zamontować we wszystkich czterech drzwiach. Dostępne od II
kwartału 2021 roku.

Niebieskie podświetlenie podłogowe, pierwszy rząd,
99650ADE20

Białe podświetlenie podłogowe LED, pierwszy rząd,
99650ADE20W

Oświetlenie podłoża LED, 99655ADE00

Niebieskie podświetlenie podłogowe, drugi rząd, 99650ADE31

Białe podświetlenie podłogowe LED, drugi rząd, 99650ADE31W

Rzutniki LED w drzwiach, logo Hyundai, 99651ADE00H

Rzutniki LED w drzwiach, logo Hyundai.
Coś wyjątkowego w nocy – logo Hyundai wyświetlane na
podłożu po otwarciu przednich drzwi.
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Wyróżniaj się stylem.

Obręcze ze stopów lekkich 19”

Nic tak nie poprawia wyglądu samochodu jak piękne felgi aluminiowe.
Wszystkie są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami Hyundaia.

Obręcze ze stopów lekkich 17”

Obręcze ze stopów lekkich 18”
7. Obręcz ze stopów lekkich 19”, Sinchon,
grafitowa, N7400ADE09GR

Lp.

1. Obręcz ze stopów lekkich 17”, Itaewon,
dwukolorowa, N7400ADE07BC

3. Obręcz ze stopów lekkich 17”
52910N7160PAC
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2. Obręcz ze stopów lekkich 17”, Itaewon,
grafitowa, N7400ADE07GR

4. Obręcz stalowa 17”
N7401ADE07

5. Obręcz ze stopów lekkich 18”,
Hongdae, grafitowa, N7400ADE08GR

6. Obręcz ze stopów lekkich 18”
52910N7200PAC

Akcesoria

8. Obręcz ze stopów lekkich 19”, Sinchon,
dwukolorowa, N7400ADE09BC

Nr katalogowy

ICE

MHEV

HEV

9. Obręcz ze stopów lekkich 19”
52910N7300PAC

Opis

1.

Obręcz ze stopów lekkich 17”,
Itaewon

N7400ADE07BC

●

●

●

Obręcz 17” ze stopów lekkich z pięcioma podwójnymi szprychami, dwukolorowa, 7.0Jx17, do opon 215/65 R17.
Nakładka w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.

2.

Obręcz ze stopów lekkich 17”,
Itaewon

N7400ADE07GR

●

●

●

Obręcz 17” ze stopów lekkich z pięcioma podwójnymi szprychami, grafitowa, 7.0Jx17, do opon 215/65 R17.
Nakładka w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.

3.

Obręcz ze stopów lekkich 17”

52910N7160PAC

●

●

●

Obręcz 17” ze stopów lekkich, 7.0Jx17, do opon 215/65 R17. Nakładka i nakrętki nie są w zestawie.

4.

Obręcz stalowa 17”

N7401ADE07

●

●

●

Obręcz stalowa 17” z dziesięcioma szprychami, grafitowa, 7.0Jx17, do opon 215/65 R17. Świetnie sprawdza się
z ogumieniem zimowym. Nakładka w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.

4,1

Obręcz stalowa 17”

52910N7000PAC
(niepokazana)

●

●

●

Świetnie sprawdza się z ogumieniem zimowym. 7.0Jx17, pasuje do opon 215/65 R17.

5.

Obręcz ze stopów lekkich 18”,
Hongdae

N7400ADE08GR

●

●

Obręcz ze stopów lekkich 18”, grafitowa, 7.5Jx18, do opon 235/55 R18. Nakładka w zestawie, można użyć
oryginalnych nakrętek.

6.

Obręcz ze stopów lekkich 18”

52910N7200PAC

●

●

Obręcz stopów lekkich 18”, 7.5Jx18, do opon 235/55 R18. Nakładka i nakrętki nie są w zestawie.

7.

Obręcz ze stopów lekkich 19”,
Sinchon

N7400ADE09GR

●

●

●

Obręcz 19″ ze stopów lekkich z dziesięcioma szprychami, grafitowa, 7.5Jx19, do opon 235/50 R19.
Nakładka w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.

8.

Obręcz ze stopów lekkich 19”,
Sinchon

N7400ADE09BC

●

●

●

Obręcz 19” ze stopów lekkich z dziesięcioma szprychami, dwukolorowa, 7.5Jx19, do opon 235/50 R19.
Nakładka w zestawie, można użyć oryginalnych nakrętek.

9.

Obręcz ze stopów lekkich 19”

52910N7300PAC

●

●

●

Obręcz 19” ze stopów lekkich, 7.5Jx19, do opon 235/50 R19. Nakładka i nakrętki nie są w zestawie.

10.

Nakrętki zabezpieczające koła
(komplet z kluczem)

99490ADE50

●

●

●

Zapewniają skuteczną ochronę przed kradzieżą. Masz pewność, że koła zawsze pozostaną na swoim miejscu.

11.

Torby do przechowywania kół

99495ADB00

●

●

●

Zestaw 4 toreb do przechowywania kół – aby utrzymać koła, ubranie i miejsce przechowywania w czystości.
Chronią również wnętrze samochodu podczas transportu. Regulowane – rozmiar uniwersalny (do 255/45 R20).

12.

TPMS – system monitorowania
ciśnienia w ogumieniu

LP52940BV100K

●

●

●

Bezpieczeństwo i pewna jazda dzięki oryginalnym czujnikom zapewniającym optymalną funkcjonalność.
System TPMS pozwala monitorować ciśnienie w oponach w każdej sytuacji. 4 sztuki.

Uwaga I – W przypadku pojazdu z fabrycznymi obręczami stalowymi 17” należy oddzielnie zamówić nakrętki (5295014140) do obręczy aluminiowych.
Uwaga II – W przypadku pojazdu z fabrycznymi obręczami aluminiowymi 17” należy oddzielnie zamówić nakrętki (529503Y000) do obręczy stalowych.

10. Nakrętki zabezpieczające koła
(komplet z kluczem), 99490ADE50

11. Torby do przechowywania kół,
99495ADB00
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Wszystko na pokład!
Nowy Tucson to samochód dopasowujący się do pasji i stylu życia właściciela.
Można się o tym przekonać, wybierając propozycje z gamy oryginalnych akcesoriów.

144 x 86 x 37,5 cm

Boksy dachowe
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. Łączny ciężar boksu dachowego, belek
poprzecznych i bagażu nie powinien przekraczać 80 kg.

330 L

kg

Belki poprzeczne
Więcej bagażu na wielką przygodę. Te bezpieczne, lekkie belki poprzeczne są dopasowane
do relingów dachowych Tucsona i łatwe do zamontowania. Można ruszać w drogę nie
martwiąc się o to, gdzie zapakować wszystkie potrzebne rzeczy. Zawsze należy sprawdzić
maksymalną nośność dachu.

Bagażniki na narty i snowboardy
Praktyczne rozwiązanie na zimowy wyjazd. Wersja 400 umożliwia przewożenie 4 par nart
lub 2 snowboardów, które po łatwym zamocowaniu można zamknąć na zamek
zabezpieczający przed kradzieżą. Jeszcze większe możliwości daje wersja 600, która
pozwala na przewożenie nawet 6 par nart lub 4 snowboardów.
Bagażnik rowerowy Pro
Zapomnij o stresie związanym z wkładaniem i wyjmowaniem roweru z bagażnika.
Wystarczy umieścić rower w uchwycie na ramę i dokręcić za pomocą wygodnych
pokręteł mocujących znajdujących się na wysokości dachu. Ładowność do 20 kg.
Z zamknięciem dla większego bezpieczeństwa.

Bagażnik rowerowy Active
Radość z jazdy rowerem, zero problemów z transportem. Wyposażony w szybko
zamykany uchwyt na ramę, sprytne uchwyty na koła i regulowane, łatwo odpinane paski.
Ładowność do 17 kg. Z zamknięciem dla większego bezpieczeństwa.
Kratka dla psa
Więcej komfortu dla pasażerów i czworonoga. Doskonale dopasowana za oparciami
tylnych siedzeń, łatwa do zamontowania kratka chroni przedmioty i psa przewożonego
w bagażniku, nie ograniczając widoczności do tyłu.

Boks dachowy 330, 99730ADE10

195 x 73,8 x 36 cm

390 L

Boks dachowy 390, 99730ADE00
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Belki poprzeczne, N7211ADE00AL

Bagażnik na narty i snowboard 600,
99701ADE00

Bagażnik na narty i snowboard 400,
99701ADE10

Bagażnik rowerowy Pro, 99700ADE00

Bagażnik rowerowy Active, 99700ADE10

Kratka dla psa, N7150ADE00
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KOMFORT

Więcej niż tylko uczucie.
Komfort to także stan umysłu. Dzięki temu każda podróż jest łatwiejsza i przyjemniejsza dla wszystkich na pokładzie.
Hak holowniczy, stały
Szukasz wygodnego i pewnego rozwiązania umożliwiającego
częsty transport większych ładunków? Ten nierdzewny hak
holowniczy doskonale sprawdzi się w tym zadaniu. Maksymalne
obciążenie wynosi 75 kg (łączna masa roweru i bagażnika
rowerowego).
Hak holowniczy, odłączany
Odłączany i niezawodny: Hak ze stali nierdzewnej, na który
zawsze można liczyć. Trzykulowy system blokowania ułatwiający
montaż i demontaż. Maksymalne obciążenie wynosi 75 kg (łączna
masa roweru i bagażnika rowerowego).

Bagażnik rowerowy na hak holowniczy
Zawsze możesz zabrać ze sobą rower, nie martwiąc się o to, gdzie go zapakować.
Do przewozu 2 rowerów o maksymalnym łącznym ciężarze do 60 kg. Nieduży bagażnik
rowerowy z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Można nawet unieść klapę bagażnika
z zamontowanymi rowerami.

Zestaw okablowania haka holowniczego, 13-stykowy i 17-stykowy
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. Ostrzeżenie
akustyczne w przypadku przepalenia żarówek. Tylne światło przeciwmgielne
samochodu jest automatycznie wyłączane po podłączeniu przyczepy.

Osłona przed lodem/słońcem
Wygoda i widoczność, przez cały rok. Zabezpiecza wnętrze kabiny
przed nadmiernym nagrzewaniem się w upalne dni oraz zapobiega
formowaniu się warstwy lodu na przedniej szybie w zimie.
Organizator bagażnika, składany
Pozwala szybko i sprawnie uporządkować i zabezpieczyć zakupy przewożone
w bagażniku. Wyposażony w praktyczne paski i uchwyty do przenoszenia. Z logo Hyundai.

Uchwyt do montażu tabletu iPad®
Filmy, aplikacje, muzyka i inne funkcje. Pasażerowie siedzący
z tyłu mogą podczas jazdy wygodnie korzystać z iPada
zamontowanego w uchwycie. Można go odchylać i obracać
w celu uzyskania dogodnej pozycji.

Wieszak na marynarkę
Ubranie bez zagnieceń. Wieszak można szybko zamontować oraz
zdjąć i używać go w innym miejscu (np. w biurze lub hotelu). Jeśli
pasażer podróżuje na tylnym siedzeniu, wieszak musi być zdjęty.

Złącze 13-stykowe jest przystosowane do obsługi wszystkich funkcji
nowoczesnych przyczep kempingowych.
13-stykowe: N7621ADE00PC (wodoszczelna obudowa gniazda)
7-stykowe: N7620ADE00PC (z otworami odprowadzającymi wodę)
Zależnie od zadania haka holowniczego dostępne są przejściówki
umożliwiające tymczasową konwersję z 7 na 13 styków i odwrotnie.
Przejściówka 13 styków (samochód) na 7 styków (przyczepa): E919999137
Przejściówka 7 styków (samochód) na 13 styków (przyczepa): 55622ADB00
Więcej informacji można uzyskać w salonie lub ASO Hyundai.
Hak holowniczy, stały, N7280ADE00

Hak holowniczy, odłączany, N7281ADE00
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Osłona przed lodem/słońcem, N7723ADE00

Bagażnik rowerowy na hak holowniczy, E823055001

Organizator bagażnika, składany, 99123ADE00

Uchwyt do montażu tabletu iPad®, 99582ADE01

Wieszak na marynarkę, 99770ADE00
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Chroń dobry wygląd.

Dywaniki na każdą pogodę
Niezależnie od pogody te trwałe i łatwe do oczyszczenia dywaniki stanowią dodatkową
ochronę przed zabrudzeniem, błotem i wodą.
Dywaniki tekstylne, welurowe
Świetnie się prezentujące i trwałe dywaniki z weluru wysokiej jakości. Dopasowane do
wnętrza. Logo Tucson na przednich dywanikach. Są utrzymywane na miejscu przez
standardowe punkty mocowania i antypoślizgowy spód.

Wysokiej jakości materiały Nowego Tucsona mogą wyglądać zawsze jak nowe dzięki tym wytrzymałym, a jednocześnie
atrakcyjnym oryginalnym akcesoriom, które są zawsze idealnie dopasowane.

Dywaniki tekstylne, standardowe
Codzienna ochrona wnętrza kabiny przed zabrudzeniami. Dopasowane do wnętrza,
z logo Tucson na dywaniku kierowcy, z antypoślizgowym spodem i obszyciem.

Dywanik na każdą pogodę, tunel środkowy
Dopasowany do wzoru dywaników na każdą pogodę, idealnie pasuje na tunel środkowy,
niczym siodło szyte na miarę.

Mata do bagażnika, odwracalna
Dwustronna ochrona – wysokiej jakości welur z jednej strony oraz wytrzymała, odporna
na zabrudzenia powierzchnia z drugiej strony - pozwala przewozić dowolny ładunek bez
stresu. Z zatrzaskami mocującymi rozkładaną nakładkę osłaniającą zderzak przed
uszkodzeniami.

Odwracalna mata do bagażnika, N7120ADE05 / Nakładka materiałowa na zderzak, 55120ADE00

Mata do bagażnika, odwracalna, N7120ADE00 i N7120ADE05

Dywaniki na każdą pogodę, N7131ADE00GR i CZ131ADE00GR

Dywaniki tekstylne, welurowe, N7143ADE00 i CZ143ADE00
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Dywaniki tekstylne, standardowe, N7141ADE00 i CZ141ADE00

Dywanik na każdą pogodę, tunel środkowy, N7131ADE2C
i CZ131ADE2C
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OCHRONA

OCHRONA

Przedłużenie wkładki do bagażnika
Specjalnie zaprojektowana, aby utrzymać oparcia złożonych tylnych siedzeń
w doskonałym stanie podczas przewożenia potencjalnie brudzących, długich
i szorstkich przedmiotów. Łatwe mocowanie za pomocą rzepów.
Taca do bagażnika
Wytrzymała ochrona bagażnika. Wysokie brzegi utrzymują zabrudzone, zabłocone
i mokre ładunki z dala od tkanin i materiałów eleganckiego Tucsona.

Przedłużenie wkładki do bagażnika, N7128ADE00 / Wkładka do bagażnika, N7122ADE00E
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Taca do bagażnika, N7127ADE00

Folie ochronne na wgłębienia klamek w drzwiach
Wgłębienia klamek w drzwiach są szczególnie narażone na
uszkodzenia. Można temu zapobiec naklejając specjalna folię,
która skutecznie chroni przed zarysowaniem lakieru paznokciami
lub kluczykami.

Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem, czarna
Łatwa i skuteczna ochrona. Chroni lakier na tylnym zderzaku
przed zarysowaniami i uszkodzeniami podczas wkładania
i wyjmowania bagażu.

Wkładka do bagażnika
Czasami trzeba przewieźć brudne narzędzia ogrodowe albo
ubłoconego psa. Wykonana w 30% z surowców pochodzenia
biologicznego, półsztywna, antypoślizgowa i wodoodporna
wykładzina z podwyższonymi krawędziami utrzymuje bagażnik
w czystości.

Folia chroniąca tylny zderzak przed uszkodzeniem, przezroczysta
Proste i skuteczne zabezpieczenie we właściwym miejscu:
niewidoczna folia zapobiega uszkodzeniom lakieru podczas
wkładania i wyjmowania przedmiotów. Przeznaczona do
zderzaka lakierowanego.

Folie ochronne na wgłębienia klamek w drzwiach, 99272ADE00

Folia chroniąca tylny zderzak, czarna, N7272ADE00BL

Wkładka do bagażnika, N7122ADE05E

Folia chroniąca tylny zderzak, przezroczysta, N7272ADE00TR
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BEZPIECZEŃSTWO, KONSERWACJA I OBSŁUGA

BEZPIECZEŃSTWO, KONSERWACJA I OBSŁUGA

Zadbaj o swoich bliskich.

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.

Przygotuj się na każdą ewentualność. Te praktyczne przedmioty mogą zapewnić ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach – zawsze i wszędzie.

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.
Torba awaryjna
Przydatny zbiór przedmiotów związanych z bezpieczeństwem.
Torba awaryjna zawiera dwie kamizelki odblaskowe, trójkąt
ostrzegawczy i zestaw pierwszej pomocy – zgodny z DIN 13164:
2014 i należy do obowiązkowego wyposażenia pojazdu
w większości krajów europejskich.

Trójkąt ostrzegawczy, 99942ADE00

Kamizelka odblaskowa, 99941ADE00

Powłoka Glasscoat, LP982APE1GOLH

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.

Letni zestaw czyszczący, LP974APE102H

Letni zestaw czyszczący
Zestaw zawiera butelkę letniego płynu do spryskiwaczy
w koncentracie, który pomoże w utrzymaniu dobrej widoczności,
umożliwiając oczyszczenie szyby z tłustych plam. Z owadami na
szybie przedniej i reflektorach można sobie poradzić za pomocą
spreju do usuwania owadów. Sprej 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.
Rękawica ze skrobaczką, LP950APE01H

Zimowy zestaw czyszczący
Zestaw ten zawiera butelkę zimowego płynu do spryskiwaczy
w koncentracie, który zapewni gładką pracę wycieraczek
przedniej szyby. Odmrażacz w spreju pomoże w oczyszczeniu
zamarzniętych szyb i zapobiega osadzaniu się lodu. Skrobaczka
do szyb ułatwia usuwanie lodu, zaś gąbka przyda się do
przecierania zaparowanych szyb.
Rękawica ze skrobaczką
Wygoda i ciepło zapewnione. Twoja ręka nie musi marznąć
podczas usuwania lodu i śniegu z szyb.

Zimowy zestaw czyszczący, LP973APE109H

Torba awaryjna, 99940ADE00
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Lista akcesoriów Nowego Tucsona
Lp.

Akcesoria Tucson

Numer katalogowy

ICE

HEV

MHEV

1.

Nakładki na lusterka boczne

2.
3.

Dane techniczne

N7431ADE00BL

•

•

•

Fortepianowa czerń

Listwa ozdobna tylnego zderzaka.

N7274ADE00BL

•

•

•

Fortepianowa czerń

Boczne listwy ozdobne

N7271ADE00BL

•

•

•

Fortepianowa czerń

4.

Listwa ozdobna bagażnika

N7491ADE00BL

•

•

•

Fortepianowa czerń

5.

Zestawy stylizacji nadwozia

N7300ADE00BL

•

•

•

Fortepianowa czerń, obejmuje boczne listwy ozdobne, nakładki na lusterka boczne i listwę ozdobną bagażnika

6.

Nakładki na lusterka boczne

N7431ADE00BR

•

•

•

Szczotkowane aluminium

7.

Listwa ozdobna tylnego zderzaka.

N7274ADE00BR

•

•

•

Szczotkowane aluminium

8.

Boczne listwy ozdobne

N7271ADE00BR

•

•

•

Szczotkowane aluminium

9.

Listwa ozdobna bagażnika

N7491ADE00BR

•

•

•

Szczotkowane aluminium

10.

Zestawy stylizacji nadwozia

N7300ADE00BR

•

•

•

Szczotkowane aluminium, obejmuje boczne listwy ozdobne, nakładki na lusterka boczne i listwę ozdobną bagażnika

11.

Listwa ozdobna tylnego zderzaka.

N7274ADE00

•

•

•

Czarne ziarno, pełni również funkcję ochronną

12.

Naklejki na karoserię – paski sportowe

N7200ADE10BL

•

•

•

Matowa czerń

13.

Naklejki na karoserię – paski wyścigowe

N7200ADE00BL

•

•

•

Matowa czerń

14.

Nakładki progowe

N7450ADE00ST

•

•

•

4 sztuki

15.

Nakładki progowe, przód

N7450ADE01ST

•

•

•

2 sztuki

16.

Stopnie boczne (wzmocnione)

N7370ADE00BL

•

•

•

Z czarnym akcentem

17.

Stopnie boczne (wzmocnione)

N7370ADE00GR

•

•

•

Z szarym akcentem

18.

Stopnie boczne (podświetlane)

N7370ADE10

•

•

•

Dostępne od II kwartału 2021

19.

Stopnie boczne (sportowe)

N7F37AC000

•

•

•

20.

Oświetlenie LED bagażnika

99652ADE00

•

•

•

99650ADE20

•

•

•

Niebieskie, pierwszy rząd

99650ADE31

•

•

•

Niebieskie, drugi rząd

99650ADE20W

•

•

•

Białe, pierwszy rząd

99650ADE31W

•

•

•

Białe, drugi rząd

Lp.

Akcesoria Tucson

Numer katalogowy

ICE

HEV

MHEV

37.
38.
39.
40.

Wieszak na marynarkę
Organizator bagażnika, składany
Osłona przed lodem/słońcem
Uchwyt do montażu tabletu iPad®

99770ADE00
99123ADE00
N7723ADE00
99582ADE01

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

41.

Dywaniki tekstylne, welurowe

N7143ADE00

•

•

LHD, 4 sztuki

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Dywaniki tekstylne, welurowe
Dywaniki tekstylne, welurowe
Dywaniki tekstylne, welurowe
Dywaniki na każdą pogodę
Dywaniki na każdą pogodę
Dywaniki na każdą pogodę
Dywaniki na każdą pogodę
Dywanik na każdą pogodę, tunel środkowy
Dywanik na każdą pogodę, tunel środkowy
Dywaniki tekstylne, standardowe
Dywaniki tekstylne, standardowe
Dywaniki tekstylne, standardowe
Dywaniki tekstylne, standardowe
Mata do bagażnika
Mata do bagażnika

•

•

RHD, 4 sztuki
LHD, 4 sztuki
RHD, 4 sztuki
Z szarym akcentem, LHD, 4 sztuki
Z szarym akcentem, RHD, 4 sztuki
Z szarym akcentem, LHD, 4 sztuki
Z szarym akcentem, RHD, 4 sztuki
Tunel środkowy, jednoczęściowy
Tunel środkowy, jednoczęściowy
LHD, 4 sztuki
RHD, 4 sztuki
LHD, 4 sztuki
RHD, 4 sztuki
Odwracalna, do modeli bez systemu muzycznego klasy premium
Odwracalna

57.
58.

Nakładka na zderzak (łączona z matą)
Przedłużenie wkładki do bagażnika

N7143ADE10
CZ143ADE00
CZ143ADE10
N7131ADE00GR
N7131ADE10GR
CZ131ADE00GR
CZ131ADE10GR
N7131ADE2C
CZ131ADE2C
N7141ADE00
N7141ADE10
CZ141ADE00
CZ141ADE10
N7120ADE00
N7120ADE05
55120ADE00
N7128ADE00

59.

Taca do bagażnika

60.

Styl

21.

Podświetlenie podłogowe LED

22.

Oświetlenie podłoża LED

99655ADE00

•

•

•

Dla modeli z funkcją automatycznego podnoszenia/opuszczania szyb, dostępne od II kwartału 2021.

23.

Rzutniki LED w drzwiach

99651ADE00H

•

•

•

Z logo Hyundai, do modeli z funkcją automatycznego podnoszenia/opuszczania szyb.

Transport
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Belki poprzeczne
Boks dachowy 390
Boks dachowy 330
Bagażnik na narty i snowboard 600
Bagażnik na narty i snowboard 400
Bagażnik rowerowy Pro
Bagażnik rowerowy Active
Kratka dla psa
Hak holowniczy, stały
Hak holowniczy, odłączany
Zestaw okablowania haka holowniczego,
13-stykowy
Zestaw okablowania haka holowniczego,
7-stykowy
Bagażnik rowerowy na hak holowniczy

N7211ADE00AL

•

•

•

99730ADE00
99730ADE10
99701ADE00
99701ADE10
99700ADE00
99700ADE10
N7150ADE00
N7280ADE00
N7281ADE00

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

N7621ADE00PC

•

•

•

Aluminiowe
Objętość 390 l
Objętość 330 l

Dane techniczne

Komfort

Ochrona
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

N7127ADE00

•

•

•

Wkładka do bagażnika

N7122ADE00E

•

•

•

61.

Wkładka do bagażnika

N7122ADE05E

•

•

•

62.

Folie ochronne na wgłębienia klamek

99272ADE00

•

•

•

63.

Folia chroniąca tylny zderzak

N7272ADE00BL

•

•

•

Czarna

64.

Folia chroniąca tylny zderzak

N7272ADE00TR

•

•

•

Przezroczysta, przeznaczona do zderzaka lakierowanego

65.
66.
67.

Trójkąt ostrzegawczy
Kamizelka odblaskowa
Torba awaryjna

68.

Powłoka Glasscoat

69.
70.
71.

Letni zestaw czyszczący
Zimowy zestaw czyszczący
Rękawica ze skrobaczką

E883199000
99941ADE00
99940ADE00
LP982APE1BROH
LP982APE1SILH
LP982APE1GOLH
LP974APE102H
LP973APE109H
LP950APE01H

Przedłużenie
Bardzo wytrzymała, zoptymalizowana do montażu z oparciem tylnego siedzenia w pozycji środkowej, kompatybilna
również z oparciem w pozycji najbardziej wysuniętej do przodu.
30% materiału ekologicznego, półsztywna, do modeli bez systemu muzycznego klasy premium, zoptymalizowana do
montażu z oparciem tylnego siedzenia w pozycji środkowej, kompatybilna również z oparciem w pozycji najbardziej
wysuniętej do przodu.
30% materiału ekologicznego, półsztywna, do modeli z systemem muzycznym klasy premium, zoptymalizowana do
montażu z oparciem tylnego siedzenia w pozycji środkowej, kompatybilna również z oparciem w pozycji najbardziej
wysuniętej do przodu.

Bezpieczeństwo, konserwacja i obsługa

Do samochodów z pakietem przyczepy: (kod opcji VGXD02 )

N7620ADE00PC

•

•

•

Do samochodów z pakietem przyczepy: (kod opcji VGXD02 )

E823055001

•

•

•

Tylko LHD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamizelka odblaskowa
Pakiet Bronze
Pakiet Silver
Pakiet Gold

ICE – silnik spalinowy (konwencjonalny benzynowy lub wysokoprężny) | HEV – pojazd hybrydowy | MHEV – pojazd z układem miękkiej hybrydy
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Kopiowanie zabronione
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