
 
 

 

Aksesuarai 

Visiškai naujas 
TUCSON 
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Tik originalus 
yra 
pakankamai 
geras. 

Suasmeninti visiškai naują "Tucson" negalėjo būti lengviau. Kiekvienas "Hyundai Genuine" priedas 

yra suprojektuotas ir sukonstruotas taip, kad puikiai tiktų. Ir jie visi yra suprojektuoti ir pagaminti 

pagal "Hyundai" griežtus standartus. Tai yra savybės, užtikrinančios, kad jūsų naujasis "Tucson" 

visada išliks visiškai originalus. 

Šios brošiūros priedai  taikomi  visiškai naujiems "Tucson" (MY 21), "Tucson Hybrid Electric 

Vehicle" (HEV / MY 21) ir "Tucson Mild-Hybrid Electric Vehicle" (MHEV / MY 21). Žiūrėkite lentelę 

paskutiniame puslapyje, kurioje rasite priedų numerius ir pritaikomumą. 
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Tyrinėkite 
savo naujus 
horizontus. 
Su savo dramatišku stiliumi naujasis "Tucson" jau kuria naujas taisykles automobilių dizaino 

pasaulyje. Mūsų autentiški priedai papildo šią įdomią naują išvaizdą, tuo pačiu pridedant 

papildomo universalumo. 
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Praskaidrinkite savo kasdienybę. 

 
Itin efektyvūs ir ypač ryškūs mūsų LED apšvietimo priedai užtikrina naudingą aiškų apšvietimą tiek naujojo 

"Tucson" viduje, tiek aplink jį. Tipiškas priežiūrai ir dėmesiui, kuris papildo jo išskirtinį dizainą ir galimybes. 
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Pasiruošęs viskam.  Bet kada. 

 
Mūsų "Genuine" aksesuarų asortimento grožis yra tas, kad jis atspindi jūsų daugialypį gyvenimą. Taigi galėsite sustiprinti savo 

visiškai naują "Tucson  " tokiais būdais, kurie gali padidinti jūsų malonumą važiuoti  šalčiausiomis žiemomis ir šilčiausiomis 

vasaromis.   Kad ir ką norėtumėte daryti, kad ir kur norėtum eiti. 

 
 
 
 
 

 



 

 

„Piano Black“ 

 
 

 
Pabrėžkite savo charakterį. 

 

 

 
 

„Brushed aluminium optic“ 

Visa tai yra skonio klausimas. Ar jums labiau patinka akį traukianti blizgaus „Piano Black“ spalvos elegancija, ar 

santūresnis „Brushed aluminium optic“ subtilumas. Galite išlaikyti pasirinktą temą naudodami įvairius stiliaus 

patobulinimus. 
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Jūsų asmeninis 
prisilietimas. 

 
Jūsų kruopštus originalių priedų pasirinkimas gali sukurti visiškai naują "Tucson", 

kaip niekas kitas. Jūsų „Tucson“ išvaizda, kurią pasirinkote tik jūs. 

 
 
 

Durų veidrodėlių dangteliai 

Pridėkite įspūdingą dizaino detalę į savo "Tucson" 

išorę su šiais durų veidrodžių dangteliais. 

 
Šoninės apdailos linija 

Atneškite daugiau aukščiausios kokybės 

dinamiškumo į savo "Tucson" šonines plokštes su 

šiomis šoninėmis apdailos linijomis. 

 
 
 

Galinio buferio apdailos linija 

Ši apdailos linijos apdaila prideda subtilią ir rafinuotą 

horizontalią detalę visame viršutiniame "Tucson" 

galinio buferio paviršiuje. Taip pat galima įsigyti 

juodos grūdėtos apdailos, kuri tarnauja tiek stiliaus, 

tiek apsaugos funkcijai. 

 
Bagažinės dangčio apdailos linija 

Puiki elegancija kiekvienoje detalėje. Ši juostelė 

suteikia stilingą apdailos prisilietimą prie jūsų 

bagažinės dangčio. 

 
 
 

Išorinis stiliaus rinkinys 

Išsiskirkite iš minios su šiuo naujų "Tucson" stiliaus 

priedų asortimentu. Stiliaus komplektą sudaro durų 

veidrodėlių dangteliai, šoninė apdailos linija ir 

bagažinės dangčio apdailos linija. Galima įsigyti tiek 

pianino juodos, tiek šlifuoto aliuminio optikos. 

 
 
 
 

 

 
Durų veidrodėlių dangteliai, N7431ADE00BL – 165,79 € 

 

 
Galinio buferio apdailos linija, N7274ADE00BL – 85,23 € 

 

 
Durų veidrodėlių dangteliai, N7431ADE00BR -  165,79 € 

 

 
Galinio buferio apdailos linija, N7274ADE00BR -  92,24 € 

 „Brushed aliuminium optic“ 

 
 
 
 

 
Durų veidrodėlių 
dangteliai / 

 

 
 

 

Išorinis stiliaus rinkinys, 
N7300ADE00BL - 326,62 € 

Šoninės 
apdailos 
linija 
 

 

 

 

/ Bagažinės dangčio 
apdailos linija 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Šoninės apdailos linija, N7271ADE00BL – 134,26 € 

 
 
 
 
 
 
 

Bagažinės dangčio apdailos linija, N7491ADE00BL –80,56€ 

 
 
 
 
 
 
 

Šoninės apdailos linija, N7271ADE00BR -  156,45 € 

 
 
 
 
 
 
 

Bagažinės dangčio apdailos linija, N7491ADE00BR -  87,57 € 

 

Durų veidrodėlių 
dangteliai / 

 

 
 

  

 

Šoninės 

apdailos 
linija 

  
 

 

 

/ Bagažinės dangčio apdailos 

linija 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Išorinis stiliaus rinkinys, N7300ADE00BR -  351,69 € 



14 15  

 

Slenksčio apsauga 

Jūsų  pirmieji įspūdžiai. Sveiki atvykę į saloną su 

šiomis nerūdijančio plieno slenksčių apsaugos 

priemonėmis su "Tucson" logotipu. 

 

 
Sportiška slenksčių apsauga 

Su neslystančiais guminiais įdėklais, kad būtų lengviau ir 

saugiai patekti į saloną. Gali išlaikyti iki 180 kg. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lipdukai, sporto juostelės 

Padidinkite srautą šiomis galvą pasukančiomis 

sportinėmis juostelėmis, skirtomis paryškinti raižytą 

viršutinę juosmens liniją. 

Slenksčio apsauga, N7450ADE00ST & N7450ADE01ST -  

84,07 € ir  64,21 € 

Sportiški slenksčiai, N7F37AC000 – 795,43 €  

 
 

 
 
 

Lipdukai, lenktynių juostelės 

Sukurkite dar daugiau sportiškumo ir greičio įspūdį su 

akį traukiančiomis lenktynių juostelėmis savo 

automobilio variklio dangčiui ir stogui. 
 

 
Šoninis slenkstis (su juodu akcentu),N7370ADE00BL -  
489,83 €   

 

          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtas šoninis oninis slenkstis (su pilku akcentu), 7370ADE00GR  
489,83 € 

 
Tvirti šoniniai slenksčiai 

Padidinkite tvirtą "Tucson" bendro stiliaus drąsą šiais 

matiniais aliuminio šoniniais žingsniais. Juose taip pat 

yra guminiai įdėklai, beleidžiantis nuslysti, kad būtų 

galima geriau patekti į saloną. Gali išlaikyti iki 180 kg. 

Apšviestą versiją taip pat bus galima įsigyti nuo 2021 

m. II ketv. 

 
LED bagažinės ir bagažinės dangčio žibintai 

Niekada nebesijauskite bejėgiai bandydami tamsoje 

rasti kokį nors konkretų daiktą. Mėgaukitės puikiu 

matomumu bagažinėje ir už jos ribų! 
 

 
LED bagažinės ir bagažinės dangčio žibintai, 99652ADE00 -  
89,23 €   

 
 

LED kojų apšvietimas 

Pabrėžkite aukščiausios kokybės salono nuojautą 

paslėptu kojų apšvietimu. Jis sukuria pasveikinimo 

švytėjimą, kai durys atidaromos ir uždaromos. Galima 

įsigyti stilingą mėlyną ir klasikinę baltą. 
 

 
LED kojų apšvietimas, mėlynas, pirmoje eilėje, 
99650ADE20 -  74,61 € 

 

LED kojų apšvietimas, mėlynas, antra eilė, 99650ADE31  
79,11 € 

 
 
 

 
 

 
 
LED durų žibintai 

Garantuotas stiliaus pareiškimas. Šie subtilūs, tačiau 

neabejotini LED vidaus žibintai leidžia jums pamatyti 

daugiau, kai įeinate ir išeinate iš automobilio, ypač 

tamsoje. Galima įdiegti visoms keturioms durims.  
 

LED kojų apšvietimas, baltas, pirmoje eilėje, 
99650ADE20W -  74,61 € 

 

LED kojų apšvietimas, baltas, antra eilė, 99650ADE31W  
79,11 € 

 

 

 
 
 
 

 
LED durų projektoriai su "Hyundai" logotipu 

Į tamsą įdiekite daugiau subtilumo, ant žemės šalia 

atvirų priekinių durų nušvieskite "Hyundai" logotipą. 
 

 
LED durų žibintai. Pardavime nėra. 

 

LED durų projektoriai su Hyundai logotipu, 99651ADE00H 

77,40 € 

 

Lenktyninių juostų lipdukai, 
N7200ADE10BLN7200ADE10BL -   98,41 € 



 

Išsiskirkite stiliumi. 

 
Niekas neprilygsta poveikiui, kurį didžiojo lydinio ratlankiai gali turėti automobilio išvaizdai. Visi šie ratai 
suprojektuoti ir pagaminti taip, kad atitiktų aukščiausius "Hyundai" standartus. 

 

17" lengvojo lydinio ratlankiai 

 
 
 
 
 

18" lengvojo lydinio ratlankiai 

 
19" lengvojo 
lydinio 
ratlankiai 

 
 
 
 

 
7. Lydinio ratlankis 19", 

Sinchon, grafitas, 

N7400ADE09GR – 233,78 € 

 
 
 

 
8. Lengvojo lydinio 

ratlankis 19", Sinchon, 

dvispalvis,N7400ADE09B

C -  244,92 € 

 
 
 

 
9. Lengvojo 

lydinio 

ratlankis 19" 

52910N7300P

AC -  279,80 € 

 

 
    

1. Lengvojo lydinio 

ratlankis 17", Itaewon, 

dvispalvis, 

N7400ADE07BC -  

186,81 € 

2. Lengvojo lydinio ratas 

17", Itaewon, grafitas, 

N7400ADE07GR -  

175,14 € 

5. Lengvojo lydinio 

ratlankis 18", Hongdae, 

grafitas, 

N7400ADE08GR -  

227,67 € 

6. Lengvojo 

lydinio 

ratlankis 18" 

52910N7200P

AC -260,23 €

  
3. Lengvojo 

lydinio 

ratlankis 17", 

52910N7160PA

C -  194,26 € 

 

 

4.Plieninis ratas 

17", N7401ADE07 -  

127,26 € 

 
 
 

   

 

 
11. Ratų laikymo krepšiai, 99495ADB00 – 57,95 € 
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1. Lengvojo lydinio ratlankis 17", 
Itaewon 

N7400ADE07BC ICE MHEV HEV 
17" penkių dviejų stipinų lengvojo lydinio ratlankis, dvispalvis, 7,0Jx17, tinkantis 

215 /65 R17 padangoms. Su dangteliu, galima naudoti originalius slapukus. 

2. Lengvojo lydinio ratlankis 17", 
Itaewon 

N7400ADE07GR ICE MHEV HEV 
17" penkių dviejų stipinų lengvojo lydinio ratlankis, grafitas, 7.0Jx17, tinkantis 

215 /65 R17 padangoms. Su dangteliu, galima naudoti originalius slapukus. 

3. Lengvojo lydinio ratlankis 17" 52910N7160PAC ICE MHEV HEV 17 Col. lengvojo lydinio ratlankis, 7.0Jx17, tinkantis 215 /65 R17 padangoms. Dangtelis ir slapukai neįskaičiuoti. 

4. Plieninis ratas 17" N7401ADE07 ICE MHEV HEV 
17" stipininis plieninis žiurkės, grafitas, 7.0Jx17, tinkantis 215 /65 R17 padangoms.   Idealiai 

tinka naudoti žiemines padangas. Su dangteliu, galima naudoti originalius slapukus. 

4.1 Plieninis ratas 17" 
52910N7000PAC 

(nerodoma) 
ICE MHEV HEV Idealiai tinka naudoti žiemines padangas. 7.0Jx17, tinka 215 /65 R17 padangoms.  

5. Lengvojo lydinio ratlankis 18", 
Hongdae 

N7400ADE08GR ICE MHEV 
 

18" grafito lydinio ratlankis, 7,5Jx18, tinkantis 235 / 55 R18 padangoms. Su dangteliu, galima naudoti 
originalius slapukus. 

6. Lengvojo lydinio ratlankis 18" 52910N7200PAC ICE MHEV 
 

18" lengvojo lydinio ratlankis, 7,5Jx18, tinkantis 235 / 55 R18 padangoms. Dangtelis ir slapukai neįskaičiuoti. 

7. Lengvojo lydinio ratas 19", Sinchon N7400ADE09GR ICE MHEV HEV 
19" stipino lydinio ratlankis, grafitas, 7,5Jx19, tinkantis 235 / 50 R19 

padangoms. Su dangteliu, galima naudoti originalius slapukus. 

8. Lengvojo lydinio ratas 19", Sinchon N7400ADE09BC ICE MHEV HEV 
19" stipino lydinio ratlankis, dvispalvis, 7,5Jx19, tinkantis 235 / 50 R19 

padangoms. Su dangteliu, galima naudoti originalius slapukus. 

9. Lengvojo lydinio ratlankis 19" 52910N7300PAC ICE MHEV HEV 19" lengvojo lydinio ratlankis, 7,5Jx19, tinkantis 235 / 50 R19 padangoms. Dangtelis ir slapukai neįskaičiuoti. 

10. Fiksavimo ratų veržlės ir raktas 99490ADE50 ● ● ● 
Šios fiksavimo ratų veržlės užtikrina patikimą apsaugą nuo  vagysčių.  Mėgaukitės     ramybe  

žinodami, kad jūsų  lengvojo lydinio ratlankiai yra ten, kur jie priklauso 

11. Ratų laikymo krepšiai 99495ADB00 ● ● ● 
4 ratų laikymo krepšių rinkinys, kad jūsų ratai, drabužiai ir saugojimo vieta būtų švarūs. Jie taip pat apsaugo 

automobilio saloną transportavimo metu. Reguliuojamas – vienas dydis tinka visiems (iki 255 /45 R20). 

12. 
TPMS – Padangų slėgio stebėjimo 

sistema 
LP52940BV100K ● ● ●  Saugumas ir važiavimo efektyvumas yra svarbiausias prioritetas, o autentiški jutikliai  užtikrina 

optimalų padangų  funkcionalumą.  TPMS rinkinys leidžia visada  stebėti oro slėgio lygį   padangose  
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Keliaujame! 
 

Naujasis "Tucson", sukurtas praturtinti gyvenimą daugybę būdų. 

 

 

 
 

Slidinėjimo ir snieglenčių laikiklis  

Slidinėjimo ir snieglenčių laikiklis 400 talpina iki 4 porų slidžių ar 2 

snieglenčių, lengvas ir patogus naudoti, ir netgi gali būti užrakintas, kad jūsų 

daiktai būtų saugūs. Norėdami gauti dar daugiau vietos, galite pasirinkti 

slidinėjimo ir snieglenčių laikiklį 600, talpinantį iki 6 porų slidžių ar 4 

snieglenčių. 

 
Dviračių laikiklis Pro 

Sumažinkite pakrovimo ir iškrovimo pastangas kitoje dviračių kelionėje su 

šiuo aukščiausios kokybės laikikliu. Tiesiog padėkite savo dviratį ant rėmo 

laikiklio ir galite pritvirtinti jį viena ranka stogo lygyje, naudodami patogias 

sukamąsias rankenėles. Išlaiko iki 20 kg. Rakinamas papildomam 

saugumui. 
 

  
Slidinėjimo ir snieglenčių laikiklis 600, 99701ADE00S ir 400 99701ADE10 – 159,61 
€ ir 142,30 € 

 

  
Dviračių laikiklis Pro, 99700ADE00 – 177,42 € Dviračių laikiklis Active, 99700ADE10  

 
 

Dviračių laikiklis Active 

Visas pasivažinėjimų dviračiais malonumas, su minimaliomis pakrovimo 

pastangomis. Šis laikiklis leidžia taip lengvai pasikrauti bei išsikrauti su greitai 

užrakinamu rėmo laikikliu, išmaniaisiais ratų laikikliais ir reguliuojamais greito 

atpalaidavimo dirželiais.   Jis gali išlaikyti iki 17 kg ir taip pat turi saugų užraktą . 

 

Šunų apsauga 

Daugiau komforto keleiviams ir naminiams šunims. Lengvai montuojamas tarp 

"Tucson" galinių sėdynių ir stogo tinklelis yra suprojektuotas taip, kad gyvūnas ir 

krovinys būtų laikomi bagažinės srityje, neuždengiant vairuotojo galinio vaizdo. 
 

 
Šunų apsauga, N7150ADE00 – 289,64 €

Stogo bagažinė 330, 99730ADE10 – 409,20 € 

Sotogo bagažinė 390, 99730ADE00 – 433,80 € 

Stogo bagažinė 
 
Nepriklausomai nuo priežasčių ar sezono: kai tik prireiks papildomos vietos – ši stogo bagažinė 
jums ją suteiks. Aerodinaminis ir aptakus, lengvai montuojamas ir tvirtas, taip pat turi dvigubą 
šoninę angą greitam pakrovimui ir iškrovimui. Rakinama vagysčių prevencijai. Bendras stogo 
bagažinės, skersinių strypų ir aprovos svoris neturėtų viršyti 80 kg. 

- 211,47 € 

98,58 € 
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Daugiau nei jausmas. 
 

Komfortas taip pat yra proto būsena. Tai palengvina kiekvieną kelionę ir padaro ją malonesnę 
visiems automobilyje esantiems žmonėms. 

Vilkimo kablys, fiksuotas 

Ieškote patogaus ir patikimo sprendimo reguliariai 

vežti sunkius krovinius? Šis korozijai atsparus vilkimo 

strypas – kaip tik jums. Maksimali apkrova yra 75 kg. 

 
Vilkimo kablys, nuimamas 

Nuimamas ir, svarbiausia, patikimas: galite 

pasikliauti šiuo korozijai atspariu plieno vilkimo 

strypu, kad saugiai ir efektyviai pervežtumėte savo 

krovinį. Su 3 kamuoliukų fiksavimo sistema jį galima 

tiesiog atjungti. Maksimali apkrova yra 75 kg. 

Vilkimo kablys, fiksuotas, N7280ADE00 – 333,86 € 

 

      Dviračių laikiklis montuojamas ant kablio, E823055001 – 480,54 € 
Dviračių atostogų metu šis laikiklis perima visą vargą dėl pakrovimo ir 

iškrovimo. Jis talpina du dviračius, kurių maksimalus svoris yra 60 kg. 

Kompaktiškas ir atsparus vagystei, netgi galite atidaryti bagažinės dangtį 

su savo dviračiais ant jos! 

 
 
 
 
 
 

Vilkimo laidų komplektas, 13 polių ir 7 polių 

Montavimas naudojant originalias transporto priemonės 

jungtis ir daugiafunkcinį priekabos modulį, kuris sustiprina 

visus reikiamus signalus. Suderinamas tiek su 

įprastinėmis lemputės, tiek su LED priekabos žibintais ir su 

garsiniu įspėjimu apie priekabos posūkio indikatorių arba 

stabdžių šviesos gedimą.  Taip pat funkcijos įspėjimas, kai 

lemputės neveikia.  Prijungus priekabą, transporto 

priemonės galinis rūko žibintas automatiškai išjungiamas. 

 
13 polių sistema yra pasirengusi valdyti visas šiuolaikines 

priekabos funkcijas. 

13 polių: N7621ADE00PC (neperšlampamas lizdo 
korpusas) 

7 polius: N7620ADE00PC (su drenažo angomis, kad būtų 

išvengta vandens kaupimosi) 

 
Atsižvelgiant į faktinį vilkimo juostos naudojimą, 

adapteriai gali laikinai pakeisti iš 7 polių į 13 polių 

arba atvirkščiai. 

Iš 13 polių (transporto priemonės) į 7 polių (priekaba) 

adapteris: E919999137 

Iš 7-polių (transporto priemonė) į 13 polių (priekaba) 

adapteris: 55622ADB00 

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją. 

 
 
 

Bagažinės organizatorius, sulankstomas 

Puikiai tinka greitai organizuoti ir užtikrinti bet kokius reikmenis, atlenkiant 

bagažinę. Su praktiškais dirželiais ir rankenomis patogiam transportavimui už 

automobilio ribų. Su Hyundai logotipu. 

 

 

Galinės sėdynės iPad® laikiklis 

Filmai, programos, muzika ir dar daugiau. Jūsų galinės 

sėdynės keleiviai gali mėgautis pilnu "iPad"® naudojimu su 

šiuo laikikliu, patogiai sumontuotu ant priekinės sėdynės 

atlošo. Jis gali būti pakreiptas ir pasuktas, kad būtų puikus 

matymo kampas. 

 
 
 

Apsauga nuo ledo / saulės 

Komfortas ir matomumas ištisus metus. Šis uždangalas 

apsaugo jūsų saloną nuo karščio kaupimosi saulėtomis 

dienomis ir neleidžia ledui susidaryti ant priekinio stiklo 

užšalimo temperatūroje. 

 
Verslo kostiumų pakaba 

Atvykite apsirengęs be raukšlių. Lengvai pritvirtinkite jį prie 

sėdynės, tada pakabinkite jį savo biure ar viešbučio 

kambaryje. Reikia atlaisvinti galinę sėdynę, jei galinė sėdynė 

yra užimta. 
 

 
Apsauga nuo saulės, N7723ADE00  - 61,88 €

Bagažinės organizatorius, sulankstomas, 99123ADE00 – 44,44 €           Galinės sėdynės iPad® laikiklis, 99582ADE01 – 146,29 €     Verslo kostiumo pakaba, 99770ADE10 – 62,75 € - 453,62 € 



22 23  

 

 

  

 
 

 

Geros išvaizdos išsaugojimas. 
Guminiai kilimėliai 

Kad ir koks ekstremalus oras būtų, kad ir koks ekstremalus būtų jūsų nuotykis, šie 

patvarūs ir lengvai valomi grindų kilimėliai sudaro apsauginį sluoksnį nuo šlapių, 

purvinų ar smėlėtų batų

 

 

Aukštos kokybės medžiagas visiškai naujame "Tucson" galima išlaikyti kaip naujas, su 

šiais tvirtais, tačiau patraukliais originaliais priedais, kurie visada puikiai tinka. 

 

 

Guminiai kilimėliai, N7131ADE00GR, CZ131ADE00GR – 64,57 € 

Ir 60,22 € 

Tekstiliniai grindų kilimėliai, veliūras 

 Specialiai pritaikyti kilimėliai priekinėje eilėje turi "Tucson" logotipą ir laikosi 

savo vietoje su tvirtinimo taškais ir neslystančiais atramomis. 

 
Tekstiliniai grindų kilimėliai, standartiniai 

Apsaugokite savo salono grindis nuo kasdienio nusidėvėjimo, su šia apsaugine 

danga. Pagamintas su "Tucson" logotipu vairuotojo kilimėlyje ir neslystančiu 

pagrindu. 

 
Guminiai kilimėliai, centrinis tunelis 

Suderinus visų pynimo kilimėlių dizainą, tai puikiai tinka transmisijos tuneliui kaip 

specialiai pritaikytas balnas. 

 

Bagažinės kilimėlis, grįžtamasis 

Mėgaukitės dviguba apsauga su dviem lengvabūdiškais paviršiais – aukštos 

kokybės veliūru iš vienos pusės ir atsparia nešvarumams atsparia apdaila iš 

kitos pusės – kad tiktų visam įvairių transporto priemonių asortimentui, kurį 

gyvenimas atneša. Paspauskite mygtukus, skirtus išskleidžiamo buferio atvarto 

fiksavimui, kad būtų užtikrinta papildoma apsauga. 

 

 
Tekstiliniai grindų kilimėliai, veliūras, N7143ADE00, 
CZ143ADE00 – 58,16 € ir 58,16 € 

Tekstiliniai grindų kilimėliai, standartiniai, N7141ADE00, 
CZ141ADE00 – 34,90 € 

 Guminiai kilimėliai, centrinis tunelis, N7131ADE2C, 
CZ131ADE2C – 24,53 €  

 

 

 

Bagažinės kilimėlis, dvipusis, N7120ADE05 - 64,33 € ir Buferio atvartas bagažinės kilimėliui, 55120ADE00 – 29,29 € 

 

 

Bagažinės kilimėlis, dvipusis, N7120ADE00  -   62,23 €
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Bagažinės įdėklų prailginimas 

Specialiai sukurtas taip, kad jūsų nulenktų galinių sėdynių nugarėlės būtų 
apsaugotos, kai vežate šiurkščius ir ilgus daiktus. Lengva  fiksacija su Velcro.

 
Durų rankenų apsaugos  

Vietos už durų rankenų yra ypač linkusios į galimą 

nusidėvėjimą laikui bėgant. Šios apsaugos padeda kovoti su 

šia problema, išlaikyti automobilio dažus kaip naujus ir be 

jokių nagų ar kitų  įbrėžimų. 

 
Galinio buferio apsauga, juoda 

Padengtas ir nerūpestingas. Ši juoda plėvelė suteikia jums 

ramybę žinant, kad viršutinis jūsų galinio buferio paviršius 

yra apsaugotas nuo įbrėžimų. 

 Bagažinės įdėklas 

Nuo sodo įrankių iki šeimos augintinių – kai kurie 
kroviniai gali būti sušlapinti ar ištepti jūsų bagažinę.  

Galinio buferio apsauga, skaidri 

Veiksminga ir paprasta apsauga ten, kur jos labiausiai reikia: tai 
diskretiška, skaidri plėvelė, apsauganti galinį buferį nuo pakrovimo 
ar iškrovimo pažeidimų. 

Bagažinės dėklas 

Apsauga bagažinės srityje. Jo aukštos pusės saugo netvarkingus, purvinus ir šlapius 

daiktus nuo jūsų „Tucson“ audinių ir medžiagų. 

Pagamintas iš 30% biologinių šaltinių, šis pusiau standus, 

neslidus ir vandeniui atsparus įdėklas su pakeltais kraštais 

išlaikys jūsų bagažinę švarią. 

 

 

Durų rankenos įdubų apsaugos folijos, 99272ADE00 – 22,92€ 

Suprojektuotas naudoti dažytam buferiui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galinio buferio apsauga, juoda, N7272ADE00BL -   34,62 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bagažinės įdėklo prailginimas, N7128ADE00 - 59,00 € / Bagažinės įdėklas, N7122ADE00E – 67,84 € Bagažinės dėklas, N7127ADE00 – 128,44 € Bagažinės įdėklas, N7122ADE05E -  67,84 € Galinio buferio apsauga, skaidri N7272ADE00TR – 36,00 € 



 

 

Naujasis "Tucson Accessories" asortimentas  
 

 

1. Durų veidrodėlių dangteliai N7431ADE00BL  165,79 € • • • 
Piano Black 

2. Galinio buferio apdailos linija N7274ADE00BL  85,23 € • • • 
Piano Black 

3. Šoninės apdailos linijos N7271ADE00BL  134,26 € • • • 
Piano Black 

4. Bagažinės dangčio apdailos linija N7491ADE00BL  80,56 € • • • 
Piano Black 

5. Išorinis stiliaus rinkinys N7300ADE00BL  326,62 € • • • 
Piano Black, susideda iš šoninių apdailos linijų, durų veidrodžių dangtelių ir bagažinės dangčio apdailos linijos  

6. Durų veidrodėlių dangteliai N7431ADE00BR  165,79 € • • • 
Brushed aluminium optic 

7. Galinio buferio apdailos linija N7274ADE00BR  92,24 € • • • 
Brushed aluminium optic 

8. Šoninės apdailos linijos N7271ADE00BR  156,45 € • • • 
Brushed aluminium optic 

9. Bagažinės dangčio apdailos linija N7491ADE00BR  87,57 € • • • 
Brushed aluminium optic 

10. Išorinis stiliaus rinkinys N7300ADE00BR  351,69 € • • • 
Brushed aluminium optic, susidedanti iš šoninių apdailos linijų, durų veidrodžių dangtelių ir bagažinės dangčio apdailos lini jos 

11. Galinio buferio apdailos linija N7274ADE00  74,72 € • • • 
Juoda, taip pat atlieka apsauginę funkciją 

12. Lipdukai, sporto juostelės N7200ADE10BL  80,09 € • • • 
Matinė juoda 

13. Lipdukai, lenktynių juostelės N7200ADE00BL  98,41 € • • • 
Matinė juoda 

14. Slenksčio apsauga N7450ADE00ST  84,07 € • • • 
4 rinkinys 

15. Slenksčio apsauga, priekyje N7450ADE01ST  64,21 € • • • 
2 rinkinys 

16. Šoniniai slenksčiai, tvirti N7370ADE00BL  489,83 € • • • 
Su juodu akcentu 

17. Šoniniai slenksčiai, tvirti N7370ADE00GR  489,83 € • • • 
Su pilku akcentu 

18. Šoniniai slenksčiai, apšviesti N7370ADE10  666,83 € • • • 
Galima įsigyti nuo 2021 m. II ketv. 

19. Šoniniai slenksčiai, sportiški N7F37AC000  795,43 € • • •  

20. LED bagažinės ir bagažinės dangčio žibintai 99652ADE00  89,23 € • • •  

 
 

21. 

 

 
LED kojų apšvietimas 

99650ADE20   74,61 € • • • 
Mėlyna, pirmoji eilėje 

99650ADE31 79,11 € • • • 
Mėlyna, antra eilėje 

99650ADE20W  74,61 € • • • 
Balta, pirmoje eilėje 

99650ADE31W  79,11 € • • • 
Balta, antra eilėje 

22. 
LED durų žibintai/ nėra pardavime 99655ADE00 

 • • • Transporto priemonėms, turinčioms automatinę langų į viršų / žemyn funkciją, kurią galima įsigyti nuo 2021 m. II ketvirčio / 
2021 m. 

23. LED durų projektoriai 99651ADE00H  77,40 € • • • "Hyundai" logotipas, skirtas transporto priemonėms su automatine langų iškėlimo į viršų/žemyn funkcija. 
 

Nr. Tucson aksesuaras Dalies numeris  ICE HEV MHEV Specifikacijos Kaina be PVM 



 

 

Transportavimas 
24. Stogo skersiniai N7211ADE00AL  211,47 € • • • Aliuminis 

25. Stogo bagažinė 390 99730ADE00  433,80 € • • • Tūris 390 litrų 

26. Stogo bagažinė 330 99730ADE10  409,20 € • • • Tūris 330 litrų 

27. Slidinėjimo ir snieglenčių laikiklis 600 99701ADE00  159,61 € • • •  

28. Slidinėjimo ir snieglenčių laikiklis 400 99701ADE10  142,30 € • • •  

29. Dviračių vežėjas Pro 99700ADE00  177,42 € • • •  

30. Dviračių laikiklis Active 99700ADE10  98,58 € • • •  

31. Šunų apsauga N7150ADE00  289,64 € • • •  

32. Vilkimo kablys, fiksuotas N7280ADE00  333,86 € • • •  

33. Vilkimo kablys, nuimamas N7281ADE00  453,62 € • • •  

34. Vilkimo laidų komplektas, 13 polių N7621ADE00PC 154,12 € • • • Suderinamas su transporto priemonėmis su priekabų paketu (pasirinkimo kodas VGXD02 ) 

35. Vilkimo laidų komplektas, 7 polių N7620ADE00PC  134,27 € • • • Suderinamas su transporto priemonėmis su priekabų paketu (pasirinkimo kodas VGXD02 ) 

36. Dviračių laikiklis visiems vilkimo strypams E823055001  480,54 €  • • Tik LHD 

37. Verslo kostiumų pakaba 99770ADE00  62,75 € • • •  

38. Bagažinės organizatorius, sulankstomas 99123ADE00  44,44 € • • •  

39. Apsauga nuo ledo / apsaugos nuo saulės N7723ADE00  61,88 € • • •  

40. Galinės sėdynės iPad® laikiklis 99582ADE01  146,29 € • • •  

Apsauga 
     

41. Tekstiliniai grindų kilimėliai, veliūras N7143ADE00  58,16 € •   LHD, 4 komplektas 

42. Tekstiliniai grindų kilimėliai, veliūras N7143ADE10 / nėra pardavime •   RHD, 4 rinkinys 

43. Tekstiliniai grindų kilimėliai, veliūras CZ143ADE00  58,16 €    LHD, 4 komplektas 

44. Tekstiliniai grindų kilimėliai, veliūras CZ143ADE10 / nėra pardavime   • RHD, 4 rinkinys 

45. Guminiai kilimėliai N7131ADE00GR  64,57 €  •  • Su pilku akcentu, LHD, 4 komplektas 

46. Guminiai kilimėliai N7131ADE10GR  66,51 €  •   Su pilku akcentu, RHD, 4 komplektas 

47. Guminiai kilimėliai CZ131ADE00GR  60,22 €  •  Su pilku akcentu, LHD, 4 komplektas 

48. Guminiai kilimėliai CZ131ADE10GR      62,56 €  • • Su pilku akcentu, RHD, 4 komplektas 

49. Guminis kilimėlis, centrinis tunelis N7131ADE2C  24,53 € •   Centrinis tunelis, vienas gabalas 

50. Guminis kilimėlis, centrinis tunelis CZ131ADE2C  24,53 €  • • Centrinis tunelis, vienas gabalas 

51. Tekstiliniai grindų kilimėliai, standartiniai N7141ADE00  34,90 € •  • LHD, 4 komplektas 

52. Tekstiliniai grindų kilimėliai, standartiniai N7141ADE10 / nėra pardavime •   RHD, 4 rinkinys 

53. Tekstiliniai grindų kilimėliai, standartiniai CZ141ADE00  34,90 €  •  LHD, 4 komplektas 

Nr. Tucson aksesuaras Dalies numeris Kaina be PVM ICE HEV Specifikacijos MHEV 



 

54. Tekstiliniai grindų kilimėliai, standartiniai CZ141ADE10 / nėra pardavime  • • RHD, 4 rinkinys 

55. Bagažinės įklotas N7120ADE00  62,23 € • • • Dvipusis, taikomas transporto priemonėms be aukščiausios kokybės garso sistemos 

56. Bagažinės kilimėlis N7120ADE05  62,23 € • • • Dvipusis 

57. Buferio atvartas bagažinės kilimėliui 55120ADE00  29,29 € • • •  

58. Bagažinės įdėklų prailginimas N7128ADE00  67,84 € • • • Plėtinys 

59. Bagažinės dėklas N7127ADE00  120,16 € • • • Sunkus, optimizuotas taip, kad tilptų su galinės sėdynės atlošu vidurinėje padėtyje, taip pat suderinamas, kai  

atlošas yra priekinėje padėtyje. 

60. Bagažinės įdėklas N7122ADE00E  60,42 € • • •   30% bio medžiaga, pusiau standi, taikoma transporto priemonėms be aukščiausios kokybės garso sistemos, optimizuota taip, 
kad tilptų su galinės sėdynės atlošu vidurinėje padėtyje, taip pat suderinama, kai atlošas yra priekinėje padėtyje.  

61. Bagažinės įdėklas N7122ADE05E  67,84 € • • • 30% bio medžiaga, pusiau standi, taikoma transporto priemonėms su aukščiausios kokybės garso sistema, optimizuota taip, kad 
tilptų kai galinės sėdynės atlošas vidurinėje padėtyje, taip pat suderinamas, kai atlošas yra priekinėje padėtyje.  

62. Durų rankenos įdubų apsaugos  99272ADE00  22,92 € • • •  

63. Galinio buferio apsaugos  N7272ADE00BL  34,62 € • • • Juodas 

64. Galinio buferio apsaugos  N7272ADE00TR  36,00 € • •  Skaidrus, skirtas naudoti dažytam buferiui 

 
ICE – Vidaus degimo variklis (įprastinis benzinas ir dyzelinas) |  HEV – hibridinių elektrinių transporto priemonių |  MHEV – lengvas hibridinis   elektromobilis 

Visos nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realių esamų kainų.   
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