Hyundai Grand Santa Fe

DODATNA OPREMA

Usmerjevalnik zraka za prednja vrata / komplet dveh
2W221ADE00

Tepihi iz blaga / standard / komplet šestih
B8141ADE00

Zaščitna folija pod kljuko vrat / komplet štirih
99272ADE00

Lita platišča 17’’
7.0J x 17, 235/65 R17
2WF40AC170
TPMS ventili / komplet štirih: 3NF40AC000

Zaščita odbijača / transparentna folija
2W272ADE00TR

Lita platišča 18”
7.5J x 18; 235/60 R18
2WF40AC180

Lita platišča 19”
7.5Jx19, 235/55 R19
2WF40AC390

Tepihi iz blaga / velur / komplet šestih
B8143ADE00

Tepihi iz gume / komplet štirih (1 in 2 vrsta)
2W131ADE00

Zaščita odbijača / črna folija
2W272ADE00BL

Lita platišča 19”
7.5Jx19, 235/55 R19
2WF40AC195

Komplet štirih varnostnih matic in
ključ /zaščita pred krajo litih platišč
99490ADE10

Tepih za prtljažni prostor
B8120ADE00

Zaščitno korito za prtljažni prostor
2B122ADE00

Rolo za prtljažni prostor
B8H15AP000RYN

Obešalnik / snemljiv
99770ADE00

Univerzalni nosilec za mobilni telefon
E555055000

Zaščita pred soncem in snegom
2W723ADE00

Zaščitne zavesice / komplet dveh
B8460ADE10 (spredaj)
B8860ADE20 (zadaj)

Mrežasti žep
99170ADE00

Majhna torba Thule 8014 /
pritrditev na zadnjo stran vzglavnika
55123SBA40

Prtljažna torba Thule / različne velikosti
8019 S, 27L:
55123SBA10
8020 M, 41 L: 55123SBA20
8021 L, 64 L: 55123SBA30

Nosilec smuči ali snežne deske ThuleXtender 739
za 6 parov smuči ali 4 deske
55700SBA10

Nosilec smuči ali snežne deske ThuleDeluxe 727
za 6 parov smuči ali 4 deske
55700SBA20

Nosilec kolesa ProRide 591 / ALU
55701SBA10

Nosilec za dve kolesi / Euroclick G2
montaža na vlečno kljuko
55220SBA00

Nosilec za dve kolesi
montaža na vlečno kljuko
E823055001

Strešni nosilec / ALU
2W211ADE00AL

Nosilec kolesa FreeRide 532 / jekleni
55701SBA21

Korekturna barva*
E501421000XX (XX – šifra barve vozila)
*pri svojem prodajalcu preverite kataloško
številko in razpoložljivost

Ožičenje za vlečno kljuko (ni na sliki)
a) s 7 polno vtičnico in zaščitnim modulom
2W620ADE01CP (za vozila s predpripravo)
MODUL 7C / standard
MODUL 7F / za vozila s parkirnimi senzorji
b) s 13 polno vtičnico in zaščitnim modulom
2W621ADE01CP (za vozila s predpripravo)
MODUL 13F / za vozila s parkirnimi senzorji
Vlečna kljuka / horizontalno snemljiva /
ko ni v uporabi, vtičnica delno vidna
Vlečna kljuka / vertikalno snemljiva / ko ni v uporabi, vtičnica ni vidna

Vlečna kljuka / domači proizvajalec / snemljiva / vtičnica ni vidna
Več informacij pri pooblaščenem prodajalcu vozil Hyundai.

Več informacij pri pooblaščenem prodajalcu
vozil Hyundai.

Individualna mobilnost danes ne predstavlja le
načina, kako priti od točke A do točke B. Je mnogo
več. Avto predstavlja način življenja posameznika.
To je mesto, kjer premišljujemo o dnevu, ki je pred
ali za nami, razmišljamo o prihodnosti, uživamo v
odlični glasbi ali pa celo za trenutek pobegnemo
pred vsakdanjimi obveznostmi.

Cilj Hyundaija je ustvariti nove vrednote in novo
kulturo, ki nadgrajuje doživetje v vozilu. Hyundai
ni več samo avtomobilsko podjetje. Stremi k
spremembi, ki bo v celoti preoblikovala koncept
prevažanja. Je globalno podjetje, ki brez strahu
podira meje.

Sedaj je priložnost, da vstopimo v novo obdobje
avtomobilske industrije. Z mislijo na to, je bil
oblikovan nov slogan blagovne znamke, ki povzema
našo pripravljenost za velik preskok. Vodil nas
bo, da bomo postali družba, ki bo uresničevala
vizionarske ideje in ustvarjala vizionarska vozila
za ljudi in planet.

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

Tehnični podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila prodajalca. Na porabo goriva in emisije CO 2 posameznega vozila poleg
njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki. Slike so simbolne. Tehnični podatki in oprema se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila prodajalca.
Oblikovanje in tisk: KVM GRAFIKA d.o.o. 06/2014

NOVA MISELNOST,
NOVE MOŽNOSTI

