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DODATNA OPREMA

16 palčna aluminijasta platišča
6.5Jx16, 215/70 R16 (za TPMS ventil*)
52910D7120PAC (TPMS ventil ni vključen)
52933C1100 (TPMS ventili)

*TPMS – sistem nadzora tlaka v pnevmatikah

Usmerjevalnik zraka za prednja vrata / komplet dveh
D7221ADE00

17 palčna aluminijasta platišča
7.0Jx17, 225/60 R17 (za TPMS ventil*)
52910D7220PAC (TPMS ventil ni vključen)
52933C1100 (TPMS ventili)

18 palčna aluminijasta platišča
7.0Jx18, 225/55 R18 (za TPMS ventil*)
52910D7370PAC (TPMS ventil ni vključen)
52933C1100 (TPMS ventili)

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

19 palčna aluminijasta platišča
7.5Jx19, 245/45 R19 (za TPMS ventil*)
52910D7470PAC (TPMS ventil ni vključen)
52933C1100 (TPMS ventili)

17 palčna jeklena platišča / srebrne barve
7.0Jx17”, 225/60 R17 (za TPMS ventil*)
D7401ADE00PAC (TPMS ventil ni vključen)
52933C1100 (TPMS ventili)

Zaščita odbijača / črna folija
D7272ADE01BL

Zaščita odbijača / transparentna folija
D7272ADE01TR

Tepihi iz gume
komplet štirih
D7131ADE50

Tepihi iz blaga / velur
komplet štirih
D7143ADE50

Tepihi iz blaga / standard
komplet štirih
D7141ADE50

Tepihi iz blaga Premium / velur
D7144ADE50
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Bočne letve / svetleče, nerjaveče jeklo 
D7271ADE00ST
Bočne letve / brušeno jeklo 
D7271ADE10ST

Stranska stopnica / alu
D7370ADE00

Stranska stopnica / mat alu (ni združljivo s sprednjimi 
zavesicami)
D3875AB000

Zaščitne zavesice
D3F46AK000 (sprednje / komplet dveh) 

D3F46AK150 (zadnje / komplet dveh)

1. Zaščita odbijača / svetleče, nerjaveče jeklo 
D7274ADE01ST
2. Zaščita nakladalnega roba / svetleče, nerjaveče jeklo 
D7274ADE10ST

1. Zaščita odbijača /  brušeno jeklo 
D7274ADE21ST
2. Zaščita nakladalnega roba /  brušeno jeklo 
D7274ADE30ST

1

1

2

2

Zaščitna letev na vstopnem pragu vrat / nerjaveče jeklo
komplet štirih
D7450ADE00ST

Tepih za prtljažni prostor / dvostranski
D7120ADE00

Zaščitno korito prtljažnika
D7122ADE00

Zaščitna prevleka za odbijač 
55120ADE00 (samo v kombinaciji s tepihom D7120ADE00)

Zaščitna folija pod kljuko / komplet štirih
99272ADE00
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LED osvetlitev vstopa / za prednja vrata
99651ADE00

Nosilec za iPad 1, 2, 3, 4 in iPad Air 1 in 2
99582ADE01

Obešalnik / snemljiv
99770ADE10

LED osvetlitev / spredaj
99650ADE020W (bela)
99650ADE020 (modra)

LED osvetlitev / zadaj
99650ADE30W (bela)
99650ADE30 (modra)

Okrasna letev pokrova prtljažnika / svetleče, nerjaveče 
jeklo
D7491ADE01ST 
Okrasna letev pokrova prtljažnika / brušeno jeklo
D7491ADE11ST

Zaščita pred soncem in snegom
D7723ADE00

Nosilec za kolo FreeRide
nosilnost 17 kg
55701SBA21 (vključuje T-vijake za pritrditev)

Nosilec za kolo ProRide
nosilnost 20 kg
55701SBA10

Predelna mreža / zgornji okvir
D7150ADE00
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Pripomočki za čiščenje in vzdrževanje*

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

Vlečna kljuka / vertikalno snemljiva / ko ni v uporabi, ni vidna
D7281ADE10

Korekturna barva*
LPA10APE1XXXXM (XXXX – šifra barve vozila)
* Pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in raz-
položljivost.

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

Set žarnic*

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

Akumulator in metlice brisalcev*

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

Strešni nosilci / ALU
D7211ADE50AL

Nosilec za 2 kolesi / pritrditev na vlečno napravo
nosilnost 60 kg 
E823055001

Ožičenje za vlečno kljuko / priklop na originalni konektor
a)  s 7 polno vtičnico in zaščitnim modulom 
D7620ADE50CP 
b)  s 13 polno vtičnico in zaščitnim modulom 
D7621ADE50CP
c) +15/+30 razširitveni komplet
55621ADE01
Več informacij pri pooblaščenem prodajalcu vozil Hyundai.

Strešni nosilci / KOVINSKI
D7211ADE50ST
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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. 
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