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More than a feeling.

All aboard.

Coș pliabil pentru bagaje 

Suport pentru schiuri și 
pentru snowboard 600 

Suport pentru biciclete -
Pro 

Bare transversale din 
aluminiu 

Set de covorașe - material 
textil (velur) 

Set de covorașe - cauciuc

Iluminare LED - portiere 
față 

Set de covorașe - material 
textil (standard) 

Iluminare LED - 
personalizare cu logoul 
„Hyundai” – portiere față 

Set de covorașe cu inserții 
din cauciuc 

Set de ornamente pentru 
praguri 

Set de scări laterale -
sport 

Set de scări laterale (cu 
accente negre) 

Suport pentru iPad - 
locurile din spate

Prelată protectoare 
pentru parbriz și pentru 
geamurile laterale - față 

Umeraș Cârlig pentru remorcare -
fix 

Cârlig pentru remorcare - 
detașabil 

Suport pentru biciclete Iluminare LED – portbagaj 
& haion 

Taviță portbagaj – cauciuc

Iluminare zonă pedalier - 
albastru 

Iluminare podea spate - 
albastru 

Iluminare zona pedalier -
alb 

Covoraș pentru portbagaj 
cu două fețe & husă de 
protecție pentru tăvița 
portbagajului 

Covoraș pentru portbagaj 
cu două fețe 

Suport pentru schiuri și 
pentru snowboard 400 

Suport pentru biciclete -
Active 

Grilaj separator pentru 
portbagaj 

Iluminare podea spate -
alb 

330 L

144 x 86 x 37.5 cm

390 L

195 x 73.8 x 36 cm

Cutie plafon pentru depozitarea bagajelor Benzi ornamentale laterale sport 

Benzi ornamentale pentru capotă - racing Cutie plafon pentru depozitarea bagajelor



Nr. 
crt. Articol Cod Termic M-Hybrid Hybrid Specificații

1. Jantă aliaj 17” Itaewon N7400ADE07BC ● ● ●
Jantă aliaj 17″ cu 5 spițe duble, bicolor, 7.0Jx17, potrivită pentru anvelopele 215/65 R17.
Capac inclus, pot fi folosite piulițele originale pentru prezoane.

2. Jantă aliaj 17” Itaewon N7400ADE07GR ● ● ●
Jantă aliaj 17″ cu 5 spițe duble, graphite, 7.0Jx17, potrivită pentru anvelopele 215/65 R17.
Capac inclus, pot fi folosite piulițele originale pentru prezoane.

3. Jantă aliaj 17” 52910N7160PAC ● ● ●
Jantă aliaj 17″, 7.0Jx17, potrivită pentru anvelopele 215/65 R17.
Capacul și piulițele originale pentru prezoane nu sunt incluse.

4. Jantă oțel 17” N7401ADE07 ● ● ●
Jantă oțel 17″, cu 10 spițe, graphite,  7.0Jx17, potrivită pentru anvelopele 215/65 R17. Ideală pentru 
folosirea anvelopei de iarnă.  Capac inclus, pot fi folosite piulițele originale pentru prezoane.

4.1 Jantă oțel 17” 52910N7000PAC ● ● ● Ideală pentru folosirea anvelopei de iarnă. 7.0Jx17, potrivită pentru anvelopele 215/65 R17.

5. Jantă aliaj 18” Hongdae N7400ADE08GR ● ●
Jantă aliaj 18”graphite,  7.5Jx18, potrivită pentru anvelope 235/55 R18.
Capac inclus, pot fi folosite piulițele originale pentru prezoane.

6. Jantă aliaj 18” 52910N7200PAC ● ●
Jantă aliaj 18”, 7.5Jx18, potrivită pentru anvelope 235/55 R18. 
Capacul și piulițele originale pentru prezoane nu sunt incluse.

7. Jantă aliaj 19” Sinchon N7400ADE09GR ● ● ●
Jantă aliaj 19″ cu zece spițe, graphite, 7.5Jx19, potrivită pentru  anvelopele 235/50 R19.
Capac inclus, pot fi folosite piulițele originale pentru prezoane.

8. Jantă aliaj 19” Sinchon N7400ADE09BC ● ● ●
Jantă aliaj 19″ cu zece spițe, bicolor, 7.5Jx19, potrivită pentru  anvelopele 235/50 R19.
Capac inclus, pot fi folosite piulițele originale pentru prezoane.

9. Jantă aliaj 19” 52910N7300PAC ● ● ●
Jantă aliaj 19″, 7.5Jx19, potrivită pentru  anvelopele 235/50 R19.
Capacul și piulițele originale pentru prezoane nu sunt incluse.

10. Set antifurt pentru roți 99490ADE50 ● ● ● Aceste piulițe pentru blocarea roților asigură protecția împotrivă furtului. 

11.
Huse pentru depozitarea 
anvelopelor

99495ADB00 ● ● ●
Set de 4 huse de depozitare anvelope, ce asigură menținerea spațiului de depozitare curat. 
Acestea protejează de asemenea habitaclul pe perioada transportului.
Reglabile – o singură mărime pentru toate (până la 255/45 R20).

12.
TPMS – sistem de 
monitorizare a presiunii in 
pneuri

LP52940BV100K ● ● ●
Faceți din siguranță și eficientă o prioritate, cu senzorii originali pentru funcționarea optimă a 
anvelopelor. Kitul TPMS vă permite să monitorizați, în orice moment, nivelul de presiune a 
aerului, ale anvelopelor dumneavoastră.

Nota I - Pentru autovehiculele echipate cu jante de oțel de 17″ din fabrică - vă rugăm să comandați separat piulițele originale pentru prezoane (5295014140) - jante din aliaj.
Nota II - Pentru autovehiculele echipate cu jante din aliaj de 17″ - din fabrică - vă rugăm să comandați separat piulițele originale pentru prezoane (529503Y000) - jante din oțel. 

Jante 17''

Jante 19''

Jante 18''

Jantă din aliaj 17”
Itaewon bicolor 

Jantă din aliaj 17”
Itaewon graphite

Jantă din aliaj 17” Jantă din oțel 17” Jantă din aliaj 18”
Hongdae graphite 

Jantă din aliaj 18” 

Jantă din aliaj 19”
Sinchon graphite 

Jantă din aliaj 19”
Sinchon bicolor

Jantă din aliaj 19” Set antifurt pentru roți Huse pentru depozitarea anvelopelor 



Șapcă

Hanorac - damă

Geacă - unisex Vestă - unisex

Geacă - damă

Tricou polo - damăCardigan - bărbați Bluză - bărbațiHanorac - bărbați Tricou polo - bărbați

Articol Descriere Mărime XS S M L XL XXL 3XL

Geacă 93% polyester, 7% elastan. Personalizare cu logoul „Hyundai”; poziționare 
imprimare silicon: dreapta-față și pe spate. Bărbați ● ● ● ● ● ●

Geacă vânt 100% polyester. Personalizare cu logoul „Hyundai”; poziționare imprimare 
silicon: dreapta-față și pe spate. Unisex ● ● ● ● ● ●

Vestă 100% polyester. Personalizare cu logoul „Hyundai”; poziționare imprimare 
silicon: dreapta-față și pe spate. Unisex ● ● ● ● ● ● ●

Bluză 80% bumbac, 20% polyester.  Personalizare cu logoul „Hyundai”; poziționare 
imprimare silicon: dreapta-față și pe spate. Bărbați ● ● ● ● ● ●

Cardigan 80% bumbac, 20% polyester. Personalizare cu logoul „Hyundai”; poziționare 
imprimare prin broderie: dreapta-față și pe spate. Bărbați ● ● ● ● ● ●

Hanorac 80% bumbac, 20% polyester. Personalizare cu logoul „Hyundai”; poziționare 
imprimare prin broderie: dreapta-față și pe spate.

Bărbați ● ● ● ● ● ●

Damă ● ● ● ● ● ●

Tricou polo 100% bumbac. Personalizare cu logoul „Hyundai”; poziționare imprimare prin 
broderie: dreapta-față și pe spate.

Bărbați ● ● ● ● ● ●

Damă ● ● ● ● ● ●

Pentru detalii despre codul/ numărul articolelor și despre prețuri, vă rugăm să contactați distribuitorii din rețeaua Hyundai Auto România.

Geacă - bărbați

Toate detaliile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Hyundai Auto România își 
rezervă dreptul de a modifica articolele și specificațiile, fără un anunț prealabil. Hyundai TUCSON dispune de pachetul de 5 ani garanție fără limită de kilometri, alături de garanția extinsă de 8 ani sau 
160.000 de km pentru bateria litiu-ion polimer de înaltă tensiune.  Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare.

Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
Tel.: +40-21-269.25.23 / +40-21-269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

Impress with style. Hyundai collection.


