
Accesorii

SANTA FE



Fit for your family’s next adventure.

Jantă din aliaj 17” Andong 

Jantă din aliaj 18” Andong 

Kit jante din aliaj 17
 (doar versiunea HEV) 

Kit jante din aliaj 18” 

Jantă din aliaj 19” Andong

Kit jante din aliaj 19” 

Kit jante din aliaj 19” 

Kit jante din aliaj 19” (doar
pentru versiunile HEV și PHEV)

Kit jante din aliaj 20” 

Kit jante din aliaj 20” 

Kit jante din aliaj 17” 

Kit jante din aliaj 18” 

Suport pentru biciclete 

Suport biciclete - Active 

Suport pentru biciclete Set de scări laterale 

Iluminare zonă pedalier 

Suport schiuri & snowboard 
400 

Set ornamente spate 

Cutie plafon pentru
depozitarea bagajelor 390 

Iluminare zonă pedalier – 
albastru

Cârlig pentru remorcare - fix 

Suport biciclete – Pro Capace pentru oglinzile 
laterale

Cutie plafon pentru
depozitarea bagajelor 330 

Set de scări laterale - sport 

Iluminare podea spate Cârlig pentru remorcare - 
detașabil

Suport schiuri & snowboard 
600 

Set ornamente laterale 

Bare transversale din aluminiu Set de ornamente pentru 
praguri 

Iluminare podea spate – 
albastru

Trusă de cablare a barei de 
tractare

Suport pentru biciclete 

Iluminare LED - personalizare cu logoul „Hyundai” - uși față



Încărcare rapidă.
SANTA FE Plug-in Hybrid

Set covorașe - material textil

Set covorașe - material textil

Set covorașe - material textil

Set covorașe – cauciuc

Covoraș pentru portbagaj & husă de protecție 
pentru tăvița portbagajului 

Covoraș pentru portbagaj cu două fețe Taviță portbagaj – cauciuc

Siguranță Eficiență Încărcare rapidă (AC) 

Cablul de încărcare Mod 3 este echipat cu prize de Tip 2 
la fiecare dintre capete și poate fi folosit pentru
încărcarea zilnică la stațiile publice sau la prizele 
domestice. Cablul este rezistent la răsucire, îndoire, 
intemperii, precum și la coroziune. Blocarea automată 
a autovehiculului, cât și a stației de încărcare este 
asigurată de prizele Tip 2.

Huse pentru depozitarea anvelopelor Set antifurt pentru roți Kit pentru presiune anvelope



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 SANTA FE 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.


