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DODATNA OPREMA

TPMS ventil
52933C1100 

LED pomožne lučke v vratih s projekcijo logotipa 
Hyundai (samo za vozila s pametnim ključem)
99651ADE00H

LED osvetlitev
Spredaj:
99650ADE20W (bela)
99650ADE20 (modra)

Zadaj (samo v kombinaciji z osvetlitvijo spredaj):
99650ADE30W (bela)
99650ADE30 (modra)

Okrasni pokrovi zunanjih ogledal (komplet dveh) 
S1431ADE00ST

17-palčna aluminijasta platišča
S1F40AK110

18-palčna aluminijasta platišča
S1F40AK120

19-palčna aluminijasta platišča
S1F40AK130

19-palčna aluminijasta platišča 
S1F40AK140

Komplet štirih varnostnih matic in 
ključ /zaščita pred krajo litih 
platišč
99490ADE50 

Zaščitne zavesice  
S1F46AK000 (sprednje, komplet dveh, ni na sliki)
S1F46AK100 (zadnje, komplet dveh)



25

Nosilec za dve kolesi (nosilnost 60 kg)
montaža na vlečno kljuko
E823055001

Strešni nosilce / ALU 
(samo za vozila brez panoramske sončne strehe)
S1211ADE00AL

Nosilec za kolesa Active (nosilnost 17 kg)
99700ADE10

Nosilec za kolesa Pro (nosilnost 20kg)  
99700ADE00

Nosilec za smuči ali snežne deske 400
za 6 parov smuči ali 4 snežne deske 
99701ADE10

Dekorativna bočna letev / nerjaveče jeklo
S1271ADE00ST

Stranska stopnica / MAT ALU
S1370ADE00

Stranska stopnica,osvetljena  
S1370ADE10 

Stranski okrasni pragovi / nerjaveče jeklo
S1371ADE00

Nosilec za smuči ali snežne deske 600
za 6 parov smuči ali 4 snežne deske 
99701ADE00 

Nosilec za smuči ali snežne deske Xtender
za 6 parov smuči ali 4 snežne deske 
55700SBA10

Strešni kovček (nosilnost 75 kg)  
99730ADE10 (330/Dimenzije: 144x86x37.5cm/330L)
99730ADE00 (390/Dimenzije: 195x73.8x36cm/390L)
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Tepihi iz blaga z logotipom Hyundai, premium
S1144ADE00 (komplet štirih)
S1144ADE30 (za tretjo vrsto, ni na sliki)

Tepihi iz blaga z logotipom Santa Fe, standard
S1141ADE00 (komplet štirih)
S1141ADE30 (za tretjo vrsto, ni na sliki)

Tepihi iz blaga z logotipom Santa Fe, velur  
S1143ADE00 (Komplet štirih)
S1143ADE30 (za tretjo vrsto, ni na sliki)

Tepihi iz gume z logotipom Santa Fe
S1131ADE00 (Komplet štirih)

Nocilec za iPad® (za 1, 2, 3 & 4 in iPad®Air 1 & 2)
99582ADE01

Obešalnik / snemljiv
99770ADE10

Kavelj za pritrditev vrečk
99743ADE00 

Zaščita pred soncem in snegom 
S1723ADE00

Zaščitno korito prtljažnika  
S1122ADE05 (za 5-sedežno vozilo)
S1122ADE07 (za 7-sedežno vozilo, ni na sliki)

Zaščitna folija za pod kljuko / komplet štirih
99272ADE00

Tepih za prtljažni prostor 
S1120ADE05 (za 5-sedežno vozilo) 
Zaščitna prevleka za odbijač (v kombinaciji z 1 in 2)
55120ADE00

Tepih za prtljažni prostor, obojestranski
S1120ADE17 (za 7-sedežno vozilo, zložljiv)
S1120ADE07 (za 7-sedežno vozilo, ni na sliki)

1 2

2
1

3

3
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Zaščita nakladalnega roba / nerjaveče jeklo, sijaj
S1274ADE10ST

Korekturna barva
Pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in 
razpoložljivost.

Akumulator in metlice brisalcev*
* Pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in raz-
položljivost.

Set žarnic*
* Pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in raz-
položljivost.

Zaščita odbijača, transparentna
S1272ADE00TR

Zaščita odbijača, črna
S1272ADE00BL

Zaščita odbijača / nerjaveče jeklo, sijaj  
S1274ADE00ST

Pripomočki za čiščenje in vzdrževanje*
* Pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in raz-
položljivost.

Ožičenje za vlečno kljuko / priklop na originalni konektor
a)  s 13-polno vtičnico in zaščitnim modulom 

S1621ADE00PC
b)  s 7-polno vtičnico in zaščitnim modulom 

S1620ADE00PC
c)   adapter s 13-polne na 7-polno vtičnico 

E919999137
d)  adapter s 7-polne na 13-polno vtičnico  

55622ADB00
Več informacij pri pooblaščenem prodajalcu vozil 
Hyundai.

Vlečna kljuka / vertikalno snemljiva / ko ni v uporabi, 
vtičnica ni vidna
S1281ADE00

Vlečna kljuka / domači proizvajalec / horizontalno 
snemljiva
Več informacij pri pooblaščenem prodajalcu vozil 
Hyundai

Dekorativna letev na prtljažnih vratih / nerjaveče jeklo
S1491ADE00ST
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Hyundai Avto Trade,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si

5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai 
prodana preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila.

Vsi podatki, navedeni v tej brošuri, so začasne narave ter se lahko kadar koli in brez predhodne najave 
spremenijo. Prikazane barve karoserije se lahko zaradi omejitev pri tiskanju razlikujejo od dejanskih 
barv. Prikazani produkti ustrezajo ponudbi in naboru opreme, ki sta namenjena za evropsko tržišče. 
Brošura predstavlja tudi vozila, opremljena z doplačljivo dodatno opremo, ne prikazuje pa polnega 
nabora opremskih opcij. Hyundai si pridržuje pravico do spreminjanja navedenih tehničnih podatkov ter 
podatkov o opremi brez predhodnega obvestila. Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega 
trgovca z vozili Hyundai. 

Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 11/2018
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