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Jste sebevědomí, hledáte inspiraci a teď jste ji našli v novém voze Hyundai Santa Fe. Ale dobrodružství ještě nekončí. Vlastně teprve začíná, 
protože teď můžete dát svému vozu Santa Fe individuální vzhled s pomocí originálního příslušenství Hyundai dle vaší volby. Všechna zde 
uvedená příslušenství jsou vyrobená přesně a z vysoce kvalitních materiálů, takže se k vašemu vozu Santa Fe budou dokonale hodit. 
A splňují přísné výrobní normy, jako všechny výrobky nesoucí jméno Hyundai.
Tak se obraťte na svého prodejce a vyšperkujte svůj vůz Santa Fe originálním příslušenstvím Hyundai-jsou stvořeny jeden pro druhého.
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Rozhodli jste se pro Santa Fe, protože, stejně jako vy, vybočuje ze starých konvencí a koncepcí. Je jasným vyjádřením vaší 
sebedůvěry a nezávislosti myšlení. Vyberte si z tohoto příslušenství a zdůrazněte svůj osobní styl.

VÁŠ STYL. VAŠE SANTA FE.

stYlOvÉ DOplŇKY

Ochranné boční rámy
Ochranné boční rámy z vysoce lěštěné nerezové ocele zdůrazňují 
robustní eleganci vozu Santa Fe a přitom chrání spodní část karoserie, 
když se vydáte do terénu.
2W371ADE00



stYlOvÉ DOplŇKY

Ozdobná lišta zadních výklopných dveří
Tato lišta z leštěné nerezové ocele byla vytvořena tak, 
aby doplňovala ostatní designové detaily, a přináší stylový akcent 
na zadní výklopné dveře.
2W491ADE00ST

Stupačky
Robustní hliníkové stupačky s protiskluzovými pryžovými 
vroubkovanými vložkami jsou velmi užitečné při montování 
příslušenství na střechu a usnadňují přístup do kabiny vozu.
Také dodávají vozu sportovní ráz.
2W370ADE00
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Podpořte neobyčejný koncept designu 
”
storm edge“ vašeho vozu Santa Fe dynamicky tvarovanými disky kol z lehkých slitin.

VAŠE OSOBNOST. VAŠE SANTA FE.

Sada disků kol z lehkých slitin 17”
Tyto disky kol jsou lehké, přesto výjimečně 
výkonné a vyznačují se propracovaným designem, 
který zosobňuje image městského SUV. 
7.0Jx17, vhodné pro pneumatiky 235/65 R17.
2WF40AC170

Sada disků kol z lehkých slitin 17" Jeju
Díky svému silnému pětipaprskovému tvaru tyto 
disky kol zdůrazňují robustního sportovního 
ducha vozu Santa Fe. 
7.0Jx17, vhodné pro pneumatiky 235/65 R17.
2W400ADE00

Sada disků kol z lehkých slitin 18”
Sportovní, ale zároveň elegantní, tyto disky 
kol zaručují vynikající jízdní stabilitu 
a dlouhou životnost. 
7.5Jx18, vhodné pro pneumatiky 235/60 R18.
2WF40AC180

Každá sada zahrnuje krytku 
a pět matic.

Sada disků kol z lehkých slitin 19”
Velké disky kol s luxusním designem obohacují dynamickou jízdu vozu Santa Fe i jeho vyladěný image.
7.5Jx19, vhodné pro pneumatiky 235/55 R19.
Vzor A: 2WF40AC390 Vzor B: 2WF40AC195

Bezpečnostní matice na kola
Chraňte své disky z lehkých slitin pomocí pochromovaných matic zajišťujících disk před krádeží
A-ZDN115 (matice 19", uzavřené)
A-ZDN115SW21 (matice 21", otevřené)
99490ADE00 (matice 21", uzavřené, viz obr. nahoře)

DisKY KOl
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přeprAvA

Nosič lyží a snowboardů Deluxe 727
Extra velká uvolňovací tlačítka usnadňují otevření tohoto nosiče, 
dokonce i v lyžařských rukavicích. A navíc je výškově nastavitelný, 
takže vysoká vázání nepoškodí střechu vašeho vozu. 
Uložíte do něj až 6 párů lyží nebo 4 snowboardy.
55700sBA20

Nosič jízdního kola ProRide 591
Jakmile jízdní kolo uložíte na rámový držák, veškeré seřizování 
a zajišťování můžete provést na úrovni střechy jednou rukou, 
a to pomocí otočného knoflíku. Hmotnostní limit je 20 kg.
55701sBA10

Nosič jízdního kola FreeRide 532
S tímto rychle zajistitelným rámovým držákem, šikovnými držáky kol 
a nastavitelnými rychloupínacími popruhy nemůže být nakládání 
i vykládání jednodušší nebo rychlejší. Pro originální hliníkové střešní 
příčníky je potřebná souprava adaptéru se šroubem s T-hlavou.
55701sBA20
55701sBA29 (souprava adaptéru se šroubem s t-hlavou)

Nosič lyží a snowboardů Xtender 739 
Do tohoto nosiče uložíte až 6 párů lyží nebo 4 snowboardy, 
je vysunovatelný do strany, což zjednodušuje nakládání i vykládání. 
Nemusíte se natahovat přes střechu a špinit si oblečení.
55700sBA10

Nosič jízdního kola Euroclick G2 
Super lehký, dozadu montovaný nosič na dvě jízdního kola s velkými 
rámovými držáky pro kulaté a oválné rámy kol od 22 do 80 mm. 
Pouze pro vozy vybavené horizontálním demontovatelným 
tažným zařízením.
55220sBA00

Ať chcete jet kamkoliv, ať chcete vzít s sebou cokoliv, tato příslušenství rozšiřují všestrannost vašeho 
vozu Santa Fe.

VAŠE DOBRODRUŽSTVÍ. VAŠE SANTA FE.
pravá strana: 

Hliníkový střešní nosič
Nosič je navržený tak, aby dokonale seděl na střešních ližinách vozu 

Santa Fe, jeho montáž i demontáž je otázkou několika sekund. 
Je vyroben z lehkého, robustního hliníku a vyhovuje zkušebním 

normám City Crash.
2W211ADE00AL
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Tažné zařízení, pevné
Pokud často taháte přívěs, toto pevné tažné zařízení vyrobené 
z vysoce kvalitní korozivzdorné oceli je pro vás to pravé. 
2W280ADE01 

Tažné zařízení, vertikálně odnímatelné (pravá strana)
Díky zajišťovacímu systému se 3 kuličkami se toto nerezové 
demontovatelné tažné zařízení snadno montuje a demontujte 
a když se nepoužívá, není viditelné.
2W281ADE00

Tažné zařízení, horizontálně odnímatelné (bez zobrazení)
Toto korozivzdorné demontovatelné tažné zařízení se snadno 
montujte a demontujte a je částečně viditelné, když se nepoužívá. 
2W281ADE01

Elektrokabeláž k tažnému zařízení (bez zobrazení)
Nabídka kabeláží je součástí ceníku prodejce.

Využijte výhod spojených s vynikajícími možnostmi tažení vozem Santa Fe a ukliďte 
si převážené drobnosti tak, aby interiér vozu zůstal uklizený a bez nepořádku. 

VAŠE VÝBAVA. VAŠE SANTA FE.

Maximální hmotnost taženého zařízení závisí na parametrech vašeho 
vozidla. Bližší informace získáte u svého prodejce.
Veškerá tažná zařízení z originálního příslušenství Hyundai 
jsou odolná proti korozi, certifikovaná v souladu s normou ISO 
9227NSS pro zkoušku v solné komoře a vyhovují požadavkům 
konsorcia CARLOS TC (OE Car Loading Standard, Trailer Coupling).

přeprAvA



Taška na odpadky
Tento uzavíratelný 
vodotěsný vak se 
osazuje za opěrku hlavy 
a představuje dokonalé 
řešení pro udržení 
pořádku v interiéru. 
Snadno se otírá.
55123SBA40

Organizéry zavazadlového prostoru
Tyto přenosné organizéry jsou vybavené držadly, 
průhlednými panely pro snadnou identifikaci 
obsahu a protiskluzovanými základnami, 
které jim brání v pohybu. Když je nepotřebujete, 
můžete je složit naplocho a pohodlně uložit.
8019 S, 27 litrů 55123SBA10
8020 M, 41 litrů 55123SBA20
8021 M, 64 litrů 55123SBA20

Úložná síťka pro sedadlo spolujezdce 
Každý řidič má rád po ruce některé drobnosti, když řídí. Tento praktický síťový vak se upevňuje na sedadlo předního spolujezdce pružnými popruhy a spolehlivě zajistí menší předměty před nekontrolovaným pohybem 
po interiéru.
99170ADE00

přeprAvA
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přeprAvA

Život je dobrodružství a je dobré ho sdílet s ostatními. Vše, co si vezmete s sebou, můžete bezpečně udržet 
na správném místě pomocí těchto robustních oddělovacích mříží vyrobených na míru.

VÁŠ ŽIVOT. VAŠE SANTA FE.

Ochranný přehoz zadního nárazníku (jen s kobercem zavazadlového prostoru)
Ochrání lak zadního nárazníku před poškrábáním a odřením při nakládání nebo vykládání zavazadel.  
Připevníte ho na spodní stranu koberce zavazadlového prostoru a můžete ho kdykoliv podle potřeby složit.

2W120ADE50

Oddělovací mříž zavazadlového prostoru
Tento systém oddělovací mříže bezpečně odděluje cestující od obsahu zavazadlového 
prostoru. Jeho tvar je dokonale přizpůsoben interiéru vozu Santa Fe a mříže jsou uspořádány 
tak, aby poskytovaly optimální výhled dozadu. Horní část se může používat samostatně a je 
nezbytná pro montáž přepážky. Dolní část se může používat pouze v kombinaci s horní části. 
Systém oddělovací mříže je kompatibilní s kobercem a vanou do zavazadlového prostoru.

Horní část - 2W150ADE00
Dolní část - 2W151ADE00
Přepážka - 2W152ADE00
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Šatní ramínko, odnímatelné
Toto ramínko, které se upevňuje na opěrku hlavy, zabrání pomačkání obleku při dlouhé cestě a vyhovuje 
požadavkům na bezpečnost cestujících. Snadno ho můžete demontovat a použít doma, v kanceláři 
nebo v hotelu.
99770ADE00

Držák telefonu
Do tohoto nastavitelného držáku můžete uložit 
svůj mobilní telefon, abyste na něj dobře viděli 
a ochránili ho před poškozením.
E555055000

Deflektory oken předních dveří
Jejich aerodynamický tvar přesměrovává proud vnějšího vzduchu a odklání vítr a kapky deště při jízdě 
s mírně otevřenými předními okny. Sada 2 kusů.
2W221ADE00

Ochrana čelního skla a bočních oken proti slunci 
a námraze
Tato na míru šitá ochrana odolná proti roztrhnutí 
dokonale sedí na čelním skle a předních oknech 
a brání nadměrnému zvýšení teploty uvnitř vozu 
v létě a zamrzání skel v zimě. Nasazená ochrana 
je odolná proti odcizení.
2W723ADE00

pOHODlí

Když je kabina tak prostorná a luxusní, není snadné ještě zvýšit úroveň pohodlí. Ale tyto šikovné doplňky 
vám mohou ještě více zpříjemnit jízdu ve voze Santa Fe. 

VAŠE POHODLÍ. VAŠE SANTA FE.

13









14

1.  Koberec do zavazadlového prostoru - 5 místná verze
Koberec z vysoce kvalitního měkkého veluru pomáhá ochránit citlivější náklad. Svým tvarem dokonale 
zapadne do zavazadlového prostoru, chrání podlahu před vlhkostí a špínou a velmi dobře se čistí. 
Je ozdobený logem Santa Fe a může být zkombinován s přehozem na nárazník pro zvýšenou ochranu 
zadního nárazníku.
2W120ADE05

2. Koberec do zavazadlového prostoru - 7 místná verze
Koberec z vysoce kvalitního měkkého veluru svým tvarem dokonale zapadne do zavazadlového 
prostoru. Když se používají sedadla třetí řady, zůstává koberec upevněn ke zvednutým opěradlům. 
Může být zkombinován s přehozem na nárazník pro zvýšenou ochranu zadního nárazníku. 
2W120ADE07 (Sada 2 kusů)

3. Vana do zavazadlového prostoru - 5 a 7 místné verze
Trvanlivá ochrana před nečistotami a vlhkostí pro koberce a vnitřní obložení. Je lehká, pružná a snadno 
se udržuje v čistotě. Vyznačuje se atraktivním designem, včetně loga Santa Fe.
5místný model 2W122ADE05 
7místný model 2W122ADE07

OCHrAnA

Nemůžete zůstat čistí a suší, když vyrazíte do přírody za každého počasí. Ale můžete ochránit 
vysoce kvalitní interiér vašeho vozu Santa Fe těmito účelnými doplňky.

VAŠE PROZÍRAVOST. VAŠE SANTA FE.



OCHrAnA

Ochranná folie vnějších madel, sada 4ks
nehty a klíče mohou zanechat nehezké škrábance 
okolo klik dveří. tyto trvanlivé, samolepicí 
transparentní ochranné archy zajistí, že lak bude 
déle vypadat jako nový.
99272ADe00 (sada 4 kusů)

Ochranná folie zadního nárazníku, černá
tato černá ochranná fólie vyrobená speciálně 
pro horní hranu zadního nárazníku vodu santa Fe 
brání poškození laku při nakládání a vykládání 
zavazadel. Je možné ji odlepit, aniž by po ní 
na povrchu zůstaly nějaké stopy.
2W272ADe00Bl

Ochranná folie zadního nárazníku, transparentní
neviditelná, ale trvanlivá ochranná fólie, 
která dokonale sedí na horní hraně zadního 
nárazníku.
2W272ADe00tr

Textilní koberce
sada 4 koberců, které dokonale zapadnou 
do prostoru pro nohy ve voze santa Fe. 
Jsou vyrobené ze silné jehlované plsti a na spodní 
straně mají fixační body. na koberci řidiče 
jsou vyztužená místa pro paty a logo santa Fe.
2W141ADe00

Kryt zavazadlového prostoru, 7 místná verze
udržuje zavazadla z dohledu a chrání je před 
působením přímého slunečního světla.
(standardní výbava u 5 místné verze)
2WH15Ap000rYn

Ochranná folie bočních dveří
Odlétávající kamínky a škrábance mohou poškodit 
lak každého vozu. tyto archy trvanlivé 
transparentní fólie chrání nejvíce zranitelná místa, 
včetně dolního rohu zadních dveří.
2W273ADe00 (sada 4ks)

Velurové koberce
luxusní velurové koberce s logem speciálně 
tvarované pro vůz santa Fe. s fixačními body 
na podlahu a protiskluzovým zrnitým podkladem.
H11nDDMvB - sada 4 kusů
2W143ADe13 - sada pro třetí řadu sedadel

Na silnici, nebo v terénu, nikde není možné úplně vyloučit možnost vzniku škrábanců a oděrek.  
Vaši investici do kvality značky Hyundai můžete ochránit instalací těchto učinných doplňků.

VAŠE PÉČE. VAŠE SANTA FE.

Gumové koberce (bez zobrazení)
trvanlivé koberce do každého počasí, 
které zachycují bláto, písek i posypovou sůl, 
mají speciální povrchovou úpravu, která 
usnadňuje jejich čištění. Fixační body drží 
koberec bezpečně na podlaze. sada 4 kusů 
s logem santa Fe na koberci řidiče. 
2W131ADe00
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Originální příslušenství vyvinuté společností MOBIS

razítko prodejce:

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. lidé očekávají od individuální mobility 
mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince 
a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými 
změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů 
na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází 
k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na 
naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový 
slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. s touto novou strategií se staneme společností, 
která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.

HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
siemensova 2717 / 4
155 00 praha 5
www.hyundai.cz


