
Příslušenství

SANTA FE



Obohaťte kvalitní čas 
vaší rodiny
Z nového vozu Santa Fe můžete udělat dokonalé vozidlo pro vaši vlastní rodinu, 
a to prostřednictvím výběru originálního příslušenství značky Hyundai. Vše 
se navrhovalo, vyrábělo a testovalo v rámci stejných náročných norem, jako 
váš vůz Santa Fe, takže podpoříte individuální stránky a priority vaší rodiny 
s dokonalou sebedůvěrou. 
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Originální

Originální kola

• Konstrukční celistvost se ověřuje komplexním testováním
• Vyvinuto v souladu s požadavky na originální výbavu
• V souladu se specifikacemi originální výbavy Hyundai

Originální střešní příčníky

• Navrženy tak, aby maximalizovaly užitečné zatížení střechy vozidla
• Navrženy tak, aby snižovaly aerodynamický hluk
• Přísné testování pode norem výrobců originální výbavy

Originální tažná zařízení

• Přísné testování pode norem výrobců originální výbavy
• Normy CARLOS BC pro nosič kol a CARLOS TC pro přívěs/karavan zajišťují 

naprostou bezpečnost
• Lakovací proces E-coat pro efektivní prevenci před vznikem koroze

Originální koberce 

• Různá materiálová provedení, která splní vaše očekávání
• Navrženy tak, aby optimálně pasovaly
• Odolný kroužek pro bezpečné upevnění a protiskluzová rubová vrstva

Doplňkový design, materiály s vysokou odolností, preciznost zpracování a dokonale přiléhavé.  
Toto jsou kvality, které jsou u každého originálního příslušenství značky Hyundai zaručeny.

Příslušenství v této brožuře je určeno pro model Santa Fe vyrobený v roce 2019 a Santa Fe vyrobený 
v roce 2021, pokud není v tabulce na stranách 26 – 27 uvedeno jinak.

Originální z určitého důvodu
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4. 18" disky z lehké slitiny Andong 

7. 19" disky z lehké slitiny Andong 2. Souprava 17" disků z lehké slitiny

9. Souprava 19" disků z lehké slitiny

1. 17" disky z lehké slitiny Andong 8. Souprava 19" disků z lehké slitiny3. Souprava 17" disků z lehké slitiny 
(pouze pro HEV)

11. Souprava 20" disků z lehké slitiny 

10. Souprava 19" disků z lehké slitiny
(pouze pro HEV a PHEV)

12. Souprava 20" disků z lehké slitiny5. Souprava 18" disků z lehké slitiny 6. Souprava 18" disků z lehké slitiny

DiskyDisky

Zdůrazněte působivý charakter vaší rodiny s disky z lehké slitiny, které povyšují úroveň stylu. 
Všechny originální disky značky Hyundai jsou navrženy v souladu se stejně přísnými normami 
jako váš vůz Santa Fe.

Připraveny učinit dojem

Obaly na uskladnění kol, 99495ADB00

Souprava TPMS
Učiňte z bezpečnosti a hospodárnosti jízdy 
nejvyšší prioritu díky originálním snímačům 
zajišťujícím optimální funkci pneumatik. 
Souprava TPMS vám umožňuje nepřetržitě 
monitorovat tlak vzduchu v pneumatikách. 
LP52933C1100K

Pojistné matice kol a klíč
Velmi účinný a spolehlivý způsob ochrany kol 
z lehké slitiny před odcizením. Dají se povolit jen 
s pomocí dodaného speciálního klíče.
99490ADE50

1. 17" disky z lehké slitiny Andong
17" disk z lehké slitiny s deseti paprsky, stříbrný, 
7,0J x 17, vhodný pro pneumatiky 235/65 R17.  
Dodávají se s krytkami a dají se použít originální 
matice.
S1400ADE07

2. Souprava 17" disků z lehké slitiny
17" disk z lehké slitiny s deseti paprsky, stříbrný, 
7,0J x 17, vhodný pro pneumatiky 235/65 R17. 
Souprava obsahuje krytku a pět matic.
S1F40AK110 (černá krytka)
S1F40AK020 (šedá krytka)

3. Souprava 17" disků z lehké slitiny
17" disk z lehké slitiny s pěti dvojitými paprsky, 
dvojbarevný, 7,0J x 17, vhodný pro pneumatiky 
235/65 R17. Souprava obsahuje krytku a pět 
matic.
CLF40AK000 (pouze pro HEV)

4. 18" disky z lehké slitiny Andong
18" disk z lehké slitiny s deseti paprsky, 
dvojbarevný, 7,5J x 18, vhodný pro pneumatiky 
235/60 R18. Dodávají se s krytkami a dají se 
použít originální matice.
S1400ADE08BC

5. Souprava 18" disků z lehké slitiny
18" disk z lehké slitiny s deseti paprsky, dvojbarevný, 
7,5J x 18, vhodný pro pneumatiky 235/60 R18. 
Souprava obsahuje krytku a pět matic.
S1F40AK120

6. Souprava 18" disků z lehké slitiny
18" disk z lehké slitiny s pěti paprsky, dvojbarevný, 
7,5J x 18, vhodný pro pneumatiky 235/60 R18. 
Souprava obsahuje krytku a pět matic.
S1F40AK030

7. 19" disky z lehké slitiny Andong
19" disk z lehké slitiny s deseti paprsky, černý, 8,0 
J x 19, vhodný pro pneumatiky 235/55 R19.  
Dodávají se s krytkami a dají se použít originální 
matice.
S1400ADE09BL

8. Souprava 19" disků z lehké slitiny
19" dvojbarevný disk z lehké slitiny, 8,0J x 19, 
vhodný pro pneumatiky 235/55 R19. Souprava 
obsahuje krytku a pět matic. 
S1F40AK130

9. Souprava 19" disků z lehké slitiny
19" disk z lehké slitiny s pěti dvojitými paprsky, 
8,0J x 19, vhodný pro pneumatiky 235/55 R19. 
Souprava obsahuje krytku a pět matic. 
S1F40AK140

10. Souprava 19" disků z lehké slitiny
19" pěti paprskový disk z lehké slitiny, 8,0J x 19, 
vhodný pro pneumatiky 235/55 R19. Souprava 
obsahuje krytku a pět matic.
CLF40AK010 (pouze pro HEV a PHEV)

11. Souprava 20" disků z lehké slitiny
20" disk z lehké slitiny s deseti paprsky, dvojbarevný, 
8,5J x 20, vhodný pro pneumatiky 255/45 R20. 
Souprava obsahuje krytku a pět matic.
S1F40AK040

12. Souprava 20" disků z lehké slitiny
20" disk z lehké slitiny se sedmi dvojitými paprsky, 
8,5J x 20, vhodný pro pneumatiky 255/45 R20. 
Souprava obsahuje krytku a pět matic.
S1F40AK050
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LED projekční světla na dveřích, logo Hyundai
S logem Hyundai promítaným na zem vedle otevřených předních dveří 
přinášejí do tmy více jemnosti. Promítají ostré a jasně svítící logo – 
rafinovaný dotyk jemnosti při každém nastupování. Pouze pro vozidla 
s inteligentním klíčem.
99651ADE00H

Styl

Osvětlení prostoru pro nohy LED diodami
Zvýrazněte prémiovou atmosféru v kabině 
pomocí skrytého osvětlení prostoru pro 
nohy. Vytváří svit uvítacího osvětlení pomocí 
rafinovaného osvětlení prostoru při každém 
odemknutí nebo otevření dveří, které zhasne 
při zavření dveří. K dispozici v modré a klasické 
bílé barvě. Druhou řadu lze nainstalovat pouze 
v kombinaci s první řadou.
99650ADE20W (bílá, první řada)
99650ADE20 (modrá, první řada)
99650ADE31W (bílá, druhá řada)
99650ADE31 (modrá, druhá řada)

Osvětlení prostoru pro nohy LED diodami, bílé, první řada

Osvětlení prostoru pro nohy LED diodami, bílé, druhá řada Osvětlení prostoru pro nohy LED diodami, modré, druhá řada

Osvětlení prostoru pro nohy LED diodami, modré, první řada

Definujte svou individualitu
Vytvořte si nezaměnitelnou identitu vašeho rodinného automobilu s pomocí široké řady originálního 
příslušenství, které zdokonalí vzhled interiéru a doplní stylový půvab exteriéru.

Styl
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StylStyl

LED osvětlení zavazadlového prostoru a dveří 
zavazadlového prostoru
Už nikdy více se nebudete cítit bezmocní při 
hledání nějaké věci ve tmě. Ani do ničeho po tuto 
dobu nestoupnete. Vychutnejte si dokonalou 
viditelnost v zavazadlovém prostoru i mimo něj!
99652ADE00
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Boční ochranné lišty dveří
Dodávají boční straně vozu prvotřídní dynamiku. 
Tento doplněk se vzhledem leštěné nerezové 
oceli s vysokým leskem zintenzívní sportovní 
eleganci modelu Santa Fe.
S1271ADE00ST

Stupačky
Tyto robustní matně hliníkové stupačky dodají profilu vašeho vozu Santa 
Fe robustní sebedůvěru a styl. A zjednoduší vám nastupování do vozu. 
Obsahují protiskluzové gumové vložky a mohou unést až 180 kg.
S1370ADE00 (rok výroby 2019)

Boční lišty
Pomocí těchto leštěných bočních lišt z nerezové 
oceli, které vyjadřují sportovnost a eleganci, 
dodáte jemné zvýraznění vizuálního půvabu 
vašeho vozu Santa Fe. Vyrobeno na zakázku pro 
váš vůz Santa Fe. 
S1371ADE00 (rok výroby 2019)

Souprava sportovních pedálů
Dopřejte svým pedálům sportovnější vzhled. 
Tyto kovové pedály se mohou pochlubit skvělou 
povrchovou úpravou.
S1F05AKA00 (bez vyobrazení)

StylStyl

Kryty na vnější zpětná zrcátka
Dodejte vašemu modelu Santa Fe ještě více 
městské elegance a zvýrazněte rysy jeho 
vnějšího designu pomocí krytů vnějších 
zpětných zrcátek s vysokým leskem.
S1431ADE00ST

Boční ochranné lišty dveří

Ozdobná lišta na dveře zavazadlového prostoru

Stupačky, sportovní

Stupačky

Kryty na vnější zpětná zrcátka Boční lišty

Ozdobná lišta na dveře zavazadlového prostoru
Výjimečná elegance v každém detailu: tato 
leštěná lišta z nerezové oceli s vysokým leskem 
dodává dveřím zavazadlového prostoru styl 
a doplňuje další detaily, které vytvářejí jedinečný 
styl exteriéru modelu Santa Fe. 
S1491ADE00ST 

Stupačky, sportovní
Zvýrazněte sportovního ducha exteriéru 
vašeho modelu Santa Fe pomocí těchto 
stupaček z matného hliníku umožňujících lehké 
a bezpečné nastupování do kabiny vozidla, 
které mohou být vybavené i protiskluzovými 
gumovými vložkami. Unesou až 180 kg.
S1875AB000
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Přeprava

Vhodné pro příští dobrodružství vaší rodiny

Bez ohledu na preference a zájmy vaší rodiny rozšiřuje originální příslušenství značky Hyundai 
možnosti a schopnosti převážet náklad vaším vozem Santa Fe. Je dobré mít prostor pro každého 
a všechno. 

Nosič kol pro všechna tažná zařízení
Při každodenních výletech na kole nebo v období cyklistických dovolených 
vás tento nosič zbaví všech problémů s nakládáním a vykládáním. Unese 
dvě kola při maximálním užitečném zatížení 60 kg. S kompaktním nosičem 
a ochranou proti krádeži můžete s naloženým kolem dokonce otevřít dveře 
zavazadlového prostoru! 
E823055001

Přeprava

14
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PřepravaPřeprava

Střešní box
Bez ohledu na důvod a bez ohledu na roční období: když potřebujete dodatečný úložný prostor ve 
vašem vozidle Santa Fe, tento střešní box vám poskytne kvalitu a potřebné místo. Je aerodynamický 
a elegantní, snadno se instaluje a je robustní, přičemž ho lze otevírat z obou stran pro rychlé naložení 
a vyložení. Uzamykatelný pro předcházení krádežím. K dispozici ve dvou velikostech. Kapacita střešního 
boxu: 75 kg. Vždy zkontrolujte maximální zatížení střechy svého vozidla.
99730ADE10 (330/rozměry: 144 x 86 x 37,5 cm/330 l)
99730ADE00 (390/rozměry: 195 x 73,8 x 36 cm/390 l)

Nosič lyží a snowboardů model 400

Střešní box 390

Nosič kol Active

Nosič kol Pro Nosič lyží a snowboardů model 600 Tažné zařízení, odnímatelné Elektroinstalace kit k TZStřešní box 330Střešní příčníky (pozn. hliníkové – pouze s ližinami)

Tažné zařízení, odnímatelné
Odnímatelné, a především spolehlivé: Můžete se spolehnout, že toto 
ocelové tažné zařízení odolné vůči korozi přepraví váš náklad bezpečně 
a efektivně. Díky 3kuličkovému uzamykacímu systému se dá snadno 
sejmout. Maximální užitečný náklad pro použití nosiče kol je 75 kg včetně 
hmotnosti nosiče kol. Certifikace v souladu s UNECE 55R.
S1281ADE00 (rok výroby 2019)
S1281ADE50 (rok výroby 2021)

Tažné zařízení, pevné
Hledáte pohodlné a spolehlivé řešení na pravidelnou přepravu těžkých 
nákladů? Toto tažné zařízení odolné vůči korozi má plný počet bodů ve 
všech kategoriích. Maximální užitečný náklad pro použití nosiče kol je 75 kg 
včetně hmotnosti nosiče kol. Certifikace v souladu s UNECE 55R. 
S1280ADE00 (rok výroby 2019)
S1280ADE50 (rok výroby 2021)

Elektroinstalace kit k TZ 13 PIN a 7 PIN
Instalace využívá vlastní konektory vozidla a multifunkční modul přívěsu, 
který rozšiřuje všechny potřebné signály. Je kompatibilní s přívěsy 
vybavenými běžnými žárovkami i LED světly a obsahuje zvuková upozornění 
na otáčení přívěsu nebo poruchu brzdových světel. Zadní mlhové světlo se 
po připojení přívěsu automaticky vypne.

Souprava je k dispozici buď se 7 PIN zásuvkou s odtokovými otvory, které 
zabraňují hromadění vody, nebo s 13 PIN vodotěsným krytem zásuvky. 
Systém s 13 PIN zásuvkou je připravený na ovládání všech funkcí moderních 
karavanů. Pro zajištění plné funkčnosti je rozšíření +15/+30 již součástí 
kabeláže.
13 PIN: S1621ADE00PC (pro vozidla s připravenými konektory)
13 PIN: S1620ADE00PC (pro vozidla s připravenými konektory)

V závislosti na skutečném využití tažného 
zařízení jsou k dispozici adaptéry na dočasnou 
změnu ze 7 PIN zásuvky na 13 PIN a naopak.
Adaptér z 13 PIN (vozidlo) na 7 PIN (přívěs/karavan): 
E919999137
Adaptér ze 7 PIN (vozidlo) na 13 PIN (přívěs/karavan): 
55622ADB00
Další informace vám podá prodejce.

Střešní příčníky
Získejte více místa pro svá dobrodružství. Tyto bezpečné a lehké střešní příčníky jsou univerzálně 
vytvořené pro střešní kolejnice vozu Santa Fe a snadno se instalují. Abyste mohli vyrazit na příští výlety 
se vším, co potřebujete. Vhodné pouze pro vozidla se střešními kolejnicemi OE. Vhodné pro vozidla 
s panoramatickou střechou i bez ní. 
S1211ADE00AL

Nosič kol Active
Všechny požitky z cyklistiky s minimálním úsilím při nakládání. Díky držáku rámu s rychlým 
uzamykáním, inteligentním držákem kol a nastavitelným rychloupínacím popruhem je to hračka. Unese 
až 17 kg a je vybavený i bezpečnostním zámkem.
99700ADE10

Nosič kol Pro
S tímto prémiovým nosičem se zbavíte zbytečné námahy při nakládání a vykládání kol na vašem 
dalším cyklistickém výletě. Jednoduše umístíte kolo na držák rámu a pomocí komfortních otočných 
ovladačů v úrovni střechy ho můžete jednou rukou upravit a zajistit. Nosnost je do 20 kg. Dodatečné 
zabezpečení prostřednictvím zámku.
99700ADE00

Nosič lyží a snowboardů 400 a 600
Rodinné řešení pro akční zimní dovolené. „Nosič lyží a snowboardů 400“ pro až 4 páry lyží nebo 2 
snowboardy. Dá se snadno a pohodlně nasadit a lze ho dokonce zamknout, aby udržel vaši výbavu 
v bezpečí. Pokud potřebujete ještě více úložného prostoru, můžete si zvolit „Nosič lyží a snowboardů 
model 600“ pro až 6 párů lyží nebo 4 snowboardy.
99701ADE10 (400)
99701ADE00 (600)

Tažné zařízení, pevné
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Věšák na oblek
Přijedete s nepomačkanými oděvy. Upevňuje 
se jednoduše na přední sedadlo a potom si ho 
pověsíte v kanceláři nebo hotelovém pokoji. 
Pokud bude na zadním sedadle sedět cestující, 
musí se věšák demontovat.
99770ADE10

Organizér do zavazadlového prostoru, skládací
Ideální pro rychlé uspořádání a zabezpečení 
jakéhokoliv druhu spotřebního zboží. Lze ho 
složit, takže budete mít více prostoru pro vaše 
další dobrodružství. S praktickými popruhy 
a držadly pro pohodlný transport mimo Vaše 
auto. Opatřeno logem Hyundai.
Referenční obrázek.
99123ADE00

Držák pro iPad® sloužící pro zábavu na zadních sedadlech
Filmy, aplikace, hudba, a ještě mnohem víc. Díky tomuto držáku pohodlně 
upevněnému na zadní straně předního sedadla si pasažéři na zadních 
sedadlech mohou vychutnat spoustu zábavy se zařízením iPad®. Můžete ho 
naklánět a otáčet, abyste dosáhli dokonalého pozorovacího úhlu. Vhodný 
pro iPad® 1, 2, 3 a 4 a iPad®Air 1 a 2. Funkce nabíjení a iPad® nejsou součástí 
dodávky. 
99582ADE01

Ochrana čelního skla před námrazou/slunečním 
zářením
Komfort a viditelnost během celého roku. Tato 
ochrana čelního skla zabraňuje akumulaci tepla 
během slunečných dnů a zároveň zabraňuje 
vzniku námrazy na čelním skle, když teplota 
klesne pod bod mrazu. Speciálně vyrobená 
ochrana pro model Santa Fe, která je po montáži 
chráněná proti odcizení.
S1723ADE00

PohodlíPohodlí

Pocit domova
Každý rodinný výlet bude pohodlnější pro všechny účastníky s pomocí vámi vybraného 
příslušenství, které bylo vytvořeno za účelem zdokonalení zážitku z vozidla Santa Fe.

Organizér do zavazadlového prostoru, skládacíVěšák na oblek
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Nabíjecí kabel, režim 3
Rychlé nabíjení (střídavým proudem) vašeho nového Santa Fe PHEV 
nemůže být jednodušší a rychlejší. Nabíjecí kabel, režim 3, je na obou dvou 
koncích vybavený zástrčkami typu 2 a dá se použít na každodenní nabíjení 
na veřejných a domácích nabíjecích stanicích se zásuvkami typu 2. Díky 
vysoce kvalitním materiálům je tento nabíjecí kabel extrémně odolný vůči 
silnému zkroucení nebo ohýbání a značná odolnost proti vlivům počasí 
vylučuje možnost koroze. Zástrčky typu 2 zajišťují bezpečné automatické 
uzamčení k vozidlu i nabíjecí stanici.
99631ADE003B (1 fáze, 32 A, 250 V, 7,4 kW, 7,5 m)
99631ADE003A (1 fáze, 32 A, 250 V, 7,4 kW, 5 m)

Výhody kabelu režimu 3

Bezpečnost
Zabezpečovací zařízení pro vyšší bezpečnost

Inteligence
Komunikace celkového stavu nabíjení

Rychlé nabíjení (střídavým proudem)
Optimální rychlost nabíjení

Rychlé a jednoduché nabíjení

Pohodlí
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Koberec do zavazadlového prostoru
Vyrobeny na míru, určeny k ochraně. Bez ohledu na to, jaký vezete náklad, 
s tímto kobercem bude zavazadlový prostor dlouho vypadat jako nový. 
Vyrábí se z mimořádně kvalitního veluru a je ozdobený logem modelu Santa 
Fe. Se zamačkávacími knoflíky k fixaci vyklápěcí ochrany nárazníku pro 
dodatečnou ochranu.
S1120ADE05 (5místný model) 

Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru
Vychutnejte si odolnou ochranu s využitelnými povrchy na obou stranách – 
vysoce kvalitní velur na jedné a pružná povrchová úprava odolná proti špíně 
na druhé straně – aby byl vhodný pro celou škálu různých přeprav, které 
s sebou přináší život. Se zamačkávacími knoflíky k fixaci vyklápěcí ochrany 
nárazníku pro dodatečnou ochranu.
S1120ADE17 (7místný model, skládací) 
S1120ADE07 (7místný model/ bez vyobrazení)

Ochrana nárazníku a koberec do zavazadlového prostoru
Tento doplněk vyrobený na míru se upevňuje ke koberci do zavazadlového prostoru a chrání váš zadní 
nárazník v průběhu nakládání a vykládání, případně při naskakování nebo vyskakování psů. Když ho 
nepoužíváte, dá se jednoduše složit nebo během pár vteřin odepnout.
55120ADE00

Vana do zavazadlového prostoru
Od zahradního nářadí až po domácí mazlíčky – některé druhy nákladu mohou být vlhké nebo špinavé. 
Tato odolná, protiskluzová a vodotěsná vana se zvýšenými okraji bude vždy udržovat zavazadlový 
prostor vozu v čistotě. Mapa města společně s logem automobilu Santa Fe jsou vylisované do 
protiskluzového povrchu s texturou, aby se předcházelo pohybu nákladu. Vyrobena na míru pro model 
Santa Fe. Díl není možné použít, když se využívají sedadla ve třetí řadě u vozidel se 7 sedadly.
S1122ADE05 (rok výroby 2019/5místný model)
S1122ADE07 (rok výroby 2019/7místný model/bez vyobrazení)
S1122ADE55E (rok výroby 2021/5místný model/bez vyobrazení)
S1122ADE57E (rok výroby 2021/7místný model/bez vyobrazení)

Všude, kam chce vaše rodina 
vyrazit
Nikdy nevíte, kam bude chtít vaše aktivní rodina zavézt. Anebo co si budou chtít s sebou vzít. Takže jsme vyvinuli řadu dobře 
vypadajících a praktických řešení, díky nimž bude váš vůz Santa Fe vypadat jako nový.

Textilní koberce, velurové

Textilní koberce, prémiové

Gumové koberce Oboustranný protiskluzový koberec do zavazadlového prostoru (skládací) Vana do zavazadlového prostoru

Textilní koberce, standardní Koberec do zavazadlového prostoru s ochranným přehozem nárazníku

Textilní koberce, prémiové
Dotyk ještě větší exkluzivity: Tyto podlahové krytiny z perlového veluru vypadají luxusně na pohled 
i na dotyk a jsou vyrobeny přesně na míru tak, aby chránily prostor pro nohy v modelu Santa Fe. Tyto 
na první pohled silnější koberce ozdobené elegantním černo-stříbrným logem Hyundai z kovového 
odlitku drží v první řadě na místě upevňovací body a protiskluzová rubová strana.
S1144ADE00 (rok výroby 2019/první a druhá řada)
S1144ADE30 (rok výroby 2019/třetí řada/bez vyobrazení)

Textilní koberce, standardní
Tato ochranná vrstva z odolného filcu chrání podlahu v kabině vozidla před každodenními nečistotami. 
Koberce jsou vyrobeny přesně na míru, přičemž na koberci u řidiče je logo modelu Santa Fe a na jejich 
místě je drží upevňovací body s protiskluzovou rubovou stranou.
S1141ADE00 (rok výroby 2019/první a druhá řada)
S1141ADE30 (rok výroby 2019/třetí řada/bez vyobrazení)

Textilní koberce, velurové
Vysoce kvalitní velur dodá vašemu modelu Santa Fe dobrý vzhled, a přitom je tato podlahová krytina 
odolná vůči opotřebení. Koberce jsou vyrobeny přesně na míru, přičemž na kobercích pro první řadu 
je logo modelu Santa Fe a protiskluzová rubová strana a na jejich místě je drží upevňovací body 
s protiskluzovou rubovou stranou. 
S1143ADE00 (rok výroby 2019/první a druhá řada)
S1143ADE30 (třetí řada/bez vyobrazení)
S1143ADE55 (rok výroby 2021, 5místný model/první a druhá řada/bez vyobrazení)
S1143ADE57 (rok výroby 2021, 7místný model/první a druhá řada/bez vyobrazení)
CL143ADE00 (rok výroby 2021, HEV a PHEV/první a druhá řada/ bez vyobrazení)

Gumové koberce
Ať už je počasí nebo vaše dobrodružství jakkoliv extrémní, tyto odolné a snadno čistitelné koberce 
tvoří ochrannou vrstvu před mokrými, zablácenými nebo od písku znečištěnými botami. Tyto odolné 
koberce s přizpůsobeným tvarem a upevňovacími body, které je pevně drží na jejich místě, mají na 
vrchní straně vylisovanou mapu města s logem automobilu Santa Fe. 
S1131ADE00 (rok výroby 2019/první a druhá řada)
S1131ADE55 (rok výroby 2021, 5místný model/první a druhá řada/bez vyobrazení)
S1131ADE57 (rok výroby 2021, 7místný model/první a druhá řada/bez vyobrazení)
CL131ADE00 (rok výroby 2021, HEV a PHEV/první a druhá řada/ bez vyobrazení)
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Ochrana nakládací hrany
Chraňte svůj úložný prostor stylově: pokud často nakládáte a vykládáte 
těžkou nebo objemnou výbavu, tato zábrana z nerezové oceli efektivně 
chrání vnitřní práh vašeho automobilu Santa Fe před poškozením.  
Je pevná s lesklou povrchovou úpravou a vysokou kvalitou. 
S1274ADE10ST 

Ochranná fólie zadního nárazníku, černá
Zakryto a bez starostí. Díky této černé fólii můžete klidně spávat s vědomím, 
že horní plocha zadního nárazníku je chráněná před škrábanci a odřením. 
S1272ADE00BL (pouze rok výroby 2019)

Ochranná fólie zadního nárazníku, průhledná
Efektivní a jednoduchá ochrana tam, kde je nejvíc potřebná.  
Tato nenápadná průhledná fólie ochrání zadní nárazník před poškozením 
při nakládání a vykládání.
S1272ADE00TR (rok výroby 2019)
S1272ADE50TR (rok výroby 2021)

Lapače nečistot
Při jízdě za špatného počasí nebo v náročném terénu tvoří tyto elegantně 
tvarované a na míru vyrobené lapače nečistot účinný štít, který chrání 
podvozek, podběhy a dveře modelu Santa Fe před nadměrným znečištěním, 
rozbředlým sněhem nebo stříkajícím blátem.
S1F46AK000 (rok výroby 2019/přední/bez vyobrazení)
S1F46AK100 (rok výroby 2019/zadní)
S1F46AKA00 (rok výroby 2021/přední/bez vyobrazení)
S1F46AKF00 (rok výroby 2021/zadní/bez vyobrazení)

Ochranné fólie pod kliky dveří
Od náchylného na poškrábání k odolnému vůči poškrábání. Tyto odolné 
průhledné fólie chrání lak v prostoru klik dveří před všemi škrábanci, které 
mohou v průběhu času způsobovat nehty nebo klíče. 
99272ADE00

Ochrana zadního nárazníku
Lesklá a chránící. Tato ochrana v poutavém provedení z nerezové oceli 
poskytuje ochrannou vrstvu vašemu zadnímu nárazníku, který je často 
vystaven možnému odření a škrábancům při nakládání a vykládání těžkých 
předmětů. 
S1274ADE00ST (rok výroby 2019)
S1274ADE50ST (rok výroby 2021)

Ochranné fólie pod kliky dveří Ochrana zadního nárazníku

Ochranná fólie zadního nárazníku, černáOchranná fólie zadního nárazníku, průhledná Lapače nečistot Ochrana nakládací hrany
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Přehled příslušenství modelu Hyundai Santa Fe Přehled příslušenství modelu Hyundai Santa Fe
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6 17" disky z lehké slitiny Andong (1) Stříbrné, 7,0J x 17, vhodné pro pneumatiky 235/65 R17 S1400ADE07 ● ● ● ●

6 Souprava 17" disků z lehké slitiny
(2) Typ A, 7,0J x 17, vhodná pro pneumatiky 235/65 R17 (černá krytka) S1F40AK110 ● ● ● ●
(2) Typ A, 7,0J x 17, vhodná pro pneumatiky 235/65 R17 (šedá krytka) S1F40AK020 ● ● ● ●

6 Souprava 17" disků z lehké slitiny (3) Typ B, 7,0J x 17, vhodná pro pneumatiky 235/65 R17 CLF40AK000 ●
6 18" disky z lehké slitiny Andong (4) Dvojbarevné, 7,5J x 18, vhodné pro pneumatiky 235/60 R18 S1400ADE08BC ● ●

6 Souprava 18" disků z lehké slitiny
(5) Typ A, 7,5J x 18, vhodná pro pneumatiky 235/60 R18 S1F40AK120 ● ●
(6) Typ B, 7,5J x 18, vhodná pro pneumatiky 235/60 R18 S1F40AK030 ● ●

6 19" disky z lehké slitiny Andong (7) Černé, 8,0J x 19, vhodné pro pneumatiky 235/55 R19 S1400ADE09BL ●

6 Souprava 19" disků z lehké slitiny

(8) Typ A, 8,0J x 19, vhodná pro pneumatiky 235/55 R19 S1F40AK130 ●
(9) Typ B, 8,0J x 19, vhodná pro pneumatiky 235/55 R19 S1F40AK140 ●
(10) Typ C, 8,0J x 19, vhodná pro pneumatiky 235/55 R19 CLF40AK010 ● ●

6 Souprava 20" disků z lehké slitiny
(11) Typ A, 8,5J x 20, vhodná pro pneumatiky 255/45R20 S1F40AK040 ●
(12) Typ A, 8,5J x 20, vhodná pro pneumatiky 255/45R20 S1F40AK050 ●

7 Pojistné matice kol a klíč 99490ADE50 ● ● ● ●
7 Souprava TPMS Souprava 4 ks LP52933C1100K ● ● ● ●
7 Obaly na uskladnění kol Jeden rozměr pro všechna kola (až do rozměru 255/45 R20)/souprava 4 ks 99495ADB00 ● ● ● ●

ST
YL

8 Projekční LED světlomety Logo Hyundai 99651ADE00H ● ● ● ●

9 Osvětlení prostoru pro nohy LED diodami

Bílé, první řada 99650ADE20W ● ● ● ●
Modré, první řada 99650ADE20 ● ● ● ●
Bílé, druhá řada 99650ADE31W ● ● ● ●
Modré, druhá řada 99650ADE31 ● ● ● ●

10 LED osvětlení zavazadlového prostoru a dveří zavazadlového prostoru 99652ADE00 ● ● ● ●
12 Kryty na vnější zpětná zrcátka Nerezová ocel S1431ADE00ST ● ● ● ●
12 Ozdobná lišta na dveře zavazadlového prostoru Nerezová ocel S1491ADE00ST ● ● ● ●
12 Boční ochranné lišty dveří Nerezová ocel S1271ADE00ST ● ● ● ●
13 Stupačky S1370ADE00 ●
13 Stupačky, sportovní S1875AB000 ● ● ● ●
13 Boční lišty S1371ADE00 ●
13 Souprava sportovních pedálů S1F05AKA00 ● ● ● ●

PŘ
EP

R
AV

A

15 Nosič kol pro všechna tažná zařízení Pouze levostranný model E823055001 ● ● ● ●
16 Střešní příčníky (pozn. hliníkové  - pouze s ližinami) Hliník, zatížení střechy 75 kg S1211ADE00AL ● ● ● ●
16 Nosič kol Active 99700ADE10 ● ● ● ●
16 Nosič kol Pro 99700ADE00 ● ● ● ●
16 Nosič lyží a snowboardů model 400 4 páry lyží nebo 2 snowboardy 99701ADE10 ● ● ● ●
16 Nosič lyží a snowboardů model 600 6 párů lyží nebo 4 snowboardy 99701ADE00 ● ● ● ●
17 Střešní box 330 Objem: 330 l 99730ADE10 ● ● ● ●
17 Střešní box 390 Objem: 390 l 99730ADE00 ● ● ● ●

17 Tažné zařízení, odnímatelné
S1281ADE00 ●
S1281ADE50 ● ● ●

17 Tažné zařízení, pevné
S1280ADE00 ●
S1280ADE50 ● ● ●

17 Elektroinstalace kit k TZ 13 PIN a 7 PIN

13 PIN, pouze pro vozidla s připraveným konektorem S1621ADE00PC ● ● ● ●
7 PIN, pouze pro vozidla s připraveným konektorem S1620ADE00PC ● ● ● ●
Adaptéry z 13 na 7 PINů E919999137 ● ● ● ●
Adaptéry ze 7 na 13 PINů 55622ADB00 ● ● ● ●
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18 Držák pro iPad® sloužící pro zábavu na zadních sedadlech Vhodný pro iPad® 1, 2, 3 a 4 a iPad®Air 1 a 2 99582ADE01 ● ● ● ●

19 Věšák na oblek 99770ADE10 ● ● ● ●

19 Organizér do zavazadlového prostoru Skládací 99123ADE00 ● ● ● ●

19 Ochrana čelního skla před námrazou/slunečním zářením S1723ADE00 ● ● ● ●

21 Nabíjecí kabel, režim 3
Typ 2, 1 fáze, 32 A, 250 V, 7,4 kW/délka: 7,5 m, hmotnost: 3400 g 99631ADE003B ●

Typ 2, 1 fáze, 32 A, 250 V, 7,4 kW/délka: 5 m, hmotnost: 2665 g 99631ADE003A ●

O
C
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RA

N
A

22 Textilní koberce, prémiové
První a druhá řada S1144ADE00 ●
Třetí řada S1144ADE30 ●

22 Textilní koberce, standardní
První a druhá řada S1141ADE00 ●
Třetí řada S1141ADE30 ●

22 Textilní koberce, velurové

První a druhá řada S1143ADE00 ●
Třetí řada S1143ADE30 ● ● ● ●
5místný, první a druhá řada S1143ADE55 ●
7místný, první a druhá řada S1143ADE57 ●
První a druhá řada CL143ADE00 ● ●

22 Gumové koberce

První a druhá řada S1131ADE00 ●
5místný, první a druhá řada S1131ADE55 ●
7místný, první a druhá řada S1131ADE57 ●
První a druhá řada CL131ADE00 ● ●

23 Koberec do zavazadlového prostoru

5místný model, jednostranný S1120ADE05 ●

7místný model, oboustranný, skládací S1120ADE17 ● ● ● ●

7místný model, oboustranný S1120ADE07 ● ● ● ●

23 Ochrana nárazníku a koberec do zavazadlového prostoru 55120ADE00 ● ● ● ●

23 Vana do zavazadlového prostoru

5místný model S1122ADE05 ●

7místný model S1122ADE07 ●

5místný model S1122ADE55E ● ● ●

7místný model S1122ADE57E ● ● ●

24 Ochranná fólie zadního nárazníku

Průhledná S1272ADE00TR ●

Průhledná S1272ADE50TR ● ● ●

Černá S1272ADE00BL ●

24 Ochranné fólie pod kliky dveří 99272ADE00 ● ● ● ●

25 Ochrana zadního nárazníku
Nerezová ocel S1274ADE00ST ●

Nerezová ocel S1274ADE50ST ● ● ●

25 Ochrana nakládací hrany Nerezová ocel S1274ADE10ST ● ● ● ●

25 Lapače nečistot

Přední S1F46AK000 ●

Zadní S1F46AK100 ●

Přední S1F46AKA00 ● ● ●

Zadní S1F46AKF00 ● ● ●
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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.

●  Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení 
dováženému do ČR.

●  Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karosérie a čalounění 
interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.

●  Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
●  Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

Razítko prodejce


