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Hyundai TUCSON - Accessoires 
Exterieur

Aan jou de keuze
Schoonheid zit in details en smaken 
verschillen enorm. Om je Hyundai 
TUCSON aan de buitenzijde verder 
naar eigen wens aan te passen, 
heeft Hyundai diverse aantrekkelijke 
accessoires ontwikkeld.

Spiegelkappen SpiegelkappenDeursierlijsten Deursierlijsten

Bumperbescherming BumperbeschermingAchterklepsierlijst Achterklepsierlijst 

Style jouw Hyundai TUCSON
Er zijn verschillende stylingdelen verkrijgbaar voor de Hyundai TUCSON. Personaliseer 'm helemaal naar jouw eigen smaak met bijvoorbeeld spiegelkappen, deursier lijsten, 
bumperbescherming en een achterklepsierlijst in pianozwart (zie rode auto) of geborsteld staal (zie zwarte auto).



Striping Maak je Hyundai TUCSON nog persoonlijker met fraaie striping op de motorkap en/of de flanken in matzwart.

Striping 'Racing stripes'.

Striping 'Sport stripes'. 

Stel je ideale Hyundai TUCSON samen op  
www.hyundai.com/nl/tucson/configurator,

www.hyundai.com/nl/tucson-hybrid/configurator of
www.hyundai.com/nl/tucson-phev/configurator.



Bumperfolie Bescherm je Hyundai TUCSON met deze bumperfolie. Voorkomt beschadigingen bij in- en uitladen. 
Verkrijgbaar in zwart (foto boven) en transparant (foto onder).

Sidesteps Stoer, elegant en functioneel tegelijk. De treeplanken zorgen voor een comfortabele instap. Verkrijgbaar in 
drie uitvoeringen: met zwarte accentlijnen* (foto boven), met grijze accentlijnen* (foto midden) en in de uitvoering 
'Sporty'* (foto onder).

* Niet op alle uitvoeringen toepasbaar, vraag je dealer naar de mogelijkheden.



Instaplijsten Beschermen de carrosserie tegen krassen. Bovendien geven ze de Hyundai TUCSON een extra sportieve  
uitstraling. Deze set bestaat uit vier (voor en achter) instaplijsten met een erin gestanst TUCSON-logo.

Deurstootlijsten Met deze fraaie en praktische stootlijsten voorkom je beschadigingen aan de portieren, bijvoorbeeld door een 
openslaande deur van een andere auto.



Lichtmetalen velgen Hét accessoire om je Hyundai TUCSON helemaal naar jouw eigen smaak te verfraaien zijn licht-
metalen velgen. De wielen bepalen namelijk voor een groot deel de uitstraling van een auto. Er zijn verschillende maten 
velgen speciaal ontwikkeld, getest en goedgekeurd voor de diverse uitvoeringen van de TUCSON. Je Hyundai-dealer kan 
je hier uitgebreid over informeren. Ook over het samenstellen van een winterwielenset die perfect past.

17-inch velgen

18-inch velgen

19-inch velgen

Wielslotenset Je velgen zijn een kostbaar bezit. Helaas komt 
het nogal eens voor dat velgen van een auto worden gesto-
len. Beveilig je velgen tegen diefstal met deze wielslotenset.

Wielhoezenset Elke hoes is voorzien van ergonomische 
handgrepen, een symbool dat de positie van het wiel onder 
de auto weergeeft en een geïntegreerd zakje om de wiel-
moeren veilig in te bewaren. Set van 4.





Hyundai TUCSON - Accessoires 
Interieur & veiligheid

Verfraaien en  
beschermen
Eenmaal ingestapt wil je blijven genieten van de  
Hyundai TUCSON. Met deze accessoires maak je 
hem nóg comfortabeler en praktischer. Ter  
bescherming van de vloerbekleding is er een  
ruime keuze uit originele Hyundai-vloermatten.

Mattenset rubber Deze duurzame rubberen vloermatten houden de originele bekleding schoon en zijn bovendien 
eenvoudig te reinigen. Met TUCSON-logo. Tevens verkrijgbaar: een middenmat voor over de middentunnel achterin.

Mattenset velours Een interieur zo mooi als dat van de  
Hyundai TUCSON wil je natuurlijk mooi houden. Deze 
velours matten beschermen het interieur optimaal en zijn 
aan de bestuurderskant voorzien van een fraai TUCSON-logo.

Mattenset naaldvilt Deze naaldvilt matten beschermen 
het interieur optimaal en zijn aan de bestuurderskant 
voorzien van een fraai TUCSON-logo.

Hyundai Glasscoat Deze interieur- en exterieurbehandeling beschermt tegen weersinvloeden en andere om-
gevingsfactoren. Inclusief 5 jaar garantie en koffer aftercare-producten om je Hyundai in topconditie te houden. 
Vraag je Hyundai-dealer naar de uitgebreide brochure over Glasscoat.

Dit ijs-/zonnescherm gaat ’s winters ijsvorming tegen op de 
voorruit en ’s zomers voorkomt het een ondraaglijke warmte in 
de auto. Het scherm bedekt het gehele raam, heeft een handige 
uitsparing voor de spiegels en is gemakkelijk aan te brengen.

Stel je ideale Hyundai TUCSON samen op  
www.hyundai.com/nl/tucson/configurator,

www.hyundai.com/nl/tucson-hybrid/configurator of
www.hyundai.com/nl/tucson-phev/configurator.



Deze kofferbakmatflap beschermt de bumper tijdens 
het in- en uitladen van bagage en als de hond in of uit de 
auto wordt gelaten (alleen leverbaar in combinatie met de 
Kofferbakmat).

Bagagebak Gebruik de kofferbak gerust waarvoor hij 
is bedoeld. Deze bagagebak met opstaande randen 
beschermt de oorspronkelijke bekleding van je Hyundai 
TUCSON optimaal.

Nieuw: met deze bescherming voor de achterzijde van 
de achterbank hoef je je helemaal geen zorgen meer te 
maken of je Hyundai TUCSON in topconditie blijft!

Kofferbakmat (omkeerbaar) Gebruik de kofferbak gerust 
waarvoor hij bedoeld is. Deze omkeerbare kofferbakmat,-
beschermt de oorspronkelijke bekleding optimaal. De ene 
zijde is van luxe velours, de andere zijde van vuilafstotend 
materiaal.

Het Hyundai-calamiteitenpakket 8 in 1 bestaat uit een  
door Het Oranje Kruis goedgekeurde verbandset, een set  
(van de meest voorkomende) reservelampen*,  een set hand-
schoenen, een gevarendriehoek, een LED-knijplamp,  
2 veiligheidsvesten conform EN 471, een parkeerschijf en een 
Hyundai-ijskrabber.           

Nieuw: deze bagagebak 'Heavy Duty' is extra stevig en gemaakt voor het zwaardere werk. Met de hoogopstaande randen beschermt hij  de bagageruimte optimaal, zowel tegen vocht als 
tegen beschadigingen en vuil.



LED-verlichting bagageruimte en achterklep Zo heb je altijd genoeg licht als het donker is en je nog iets wilt pakken achter uit  de Hyundai TUCSON.

Hyundai TUCSON - Accessoires 
Comfort & technologie

Slim genieten
De nieuwe Hyundai TUCSON biedt al een 
zeer rijke uitrusting en systemen die elke 
rit buitengewoon plezierig maken. Met 
de accessoires op deze pagina kun je de 
auto nog net iets meer naar jouw wens 
maken.

Uitstapverlichting Uitstappen in het donker en dan je voet in een 
diepe plas zetten? Niet meer met deze handige uit stap verlichting! 
Wanneer je het portier opent, schijnt de uitstapverlichting je bij.  
Verkrijgbaar met Hyundai-logo.

Stel je ideale Hyundai TUCSON samen op  
www.hyundai.com/nl/tucson/configurator,

www.hyundai.com/nl/tucson-hybrid/configurator of
www.hyundai.com/nl/tucson-phev/configurator.



LED-verlichting voetenruimte Chic en handig: wanneer je als het donker is het portier opent, schijnt de uitnodigende blauwe (foto's boven) of witte (foto's onder) LED-verlichting in de voetenruimte je bij tijdens het instappen. Ook 
voor de voetenruimte  
achterin beschikbaar (alleen i.c.m. verlichting voetenruimte voorin).



Hyundai TUCSON - Accessoires 
Bagagesystemen & trekhaken

Eropuit!
De Hyundai TUCSON is gemaakt 
voor het avontuur. Dus trek eropuit 
met deze even praktische als fraaie 
accessoires. Een weekendje weg of 
een lange vakantie wordt hiermee nog 
comfortabeler. En leuker!

Ski- en/of snowboarddrager Op wintersport? Met deze ski-/
snowboarddrager vervoer je je wintersportaccessoires, ski’s 
en/of snowboard handig en veilig. Verkrijgbaar in 2 uitvoe-
ringen: 600 (foto boven) en 400 (foto onder).

Nog meer ruimte nodig? In deze dakkoffer 'Hyundai' (verkrijgbaar in 330 en 390 liter), neem je eenvoudig al je spullen mee voor de zomer- of juist de wintersportvakantie.

Deze originele dakdragers zijn speciaal gemaakt voor de Hyundai TUCSON met dakrails. Ski's en/of snowboards, een dakkoffer en ook fietsen neem je daardoor gemakkelijk 
mee op de Hyundai TUCSON. De fiets staat stevig verankerd, bovendien is de dakfietsdrager heel eenvoudig te monteren.

Stel je ideale Hyundai TUCSON samen op  
www.hyundai.com/nl/tucson/configurator,

www.hyundai.com/nl/tucson-hybrid/configurator of
www.hyundai.com/nl/tucson-phev/configurator.



Met de dakfietsdrager met dakdragers neem je gemakkelijk een fiets mee op de Hyundai TUCSON. De fiets staat stevig verankerd, bovendien is de dakfietsdrager heel eenvoudig te monteren.



Kofferbakorganizer Houdt alles netjes bij elkaar en
voorkomt dat spullen los door de achterbak kunnen
rondslingeren.

De afneembare trekhaak heeft het voordeel dat deze, indien 
niet gemonteerd, zo min mogelijk afbreuk doet aan het 
design. Bijkomend voordeel is dat je je dan ook niet kunt sto-
ten. De trekhaak is eenvoudig te monteren en demonteren.

Bagage-/hondenrek Met dit accessoire creëer je achterin 
de Hyundai TUCSON een eigen, veilige plek voor je trouwe 
viervoeter. Ook veilig: bij veel bagage kan deze niet naar 
voren schuiven.

Hulpverenset Een must bij een trekhaak. Hulpveren bieden extra ondersteuning aan de bestaande autoveren, zodat een 
zwaarbeladen auto beter in balans is. Ze verhogen daardoor de veiligheid. Bij normale belasting hebben de hulpveren weinig 
tot geen invloed op het rijcomfort en weggedrag.

Vaste trekhaak Fietsendrager, aanhangwagen of caravan 
achter de auto: met deze vaste trekhaak draait de Hyundai 
TUCSON er zijn hand niet voor om.

Trekhaakkabelset met foutmeldingcontrole   
De TUCSON is de eerste Hyundai die zelf opmerkt 
als er iets mis is met de verlichting van je aan-
hanger of caravan! De originele trekhaakkabelset 
is specifiek ontworpen, getest en goedgekeurd 
om perfect samen te werken met de complexe 
systemen aan boord van de TUCSON.

Fietsendrager Voor sportieve mensen is de Hyundai TUCSON de perfecte auto. Deze fietsendrager is 
eenvoudig op de trekhaak te monteren en is geschikt voor twee (elektrische) fietsen.



Hyundai TUCSON - Accessoireprijslijst per 1 januari 2022

Comfort & technologie

LED-bagageruimte- en achterklepverlichting € 199

LED-verlichting voetenruimte voor (wit of blauw) € 169

LED-verlichting voetenruimte achter (wit of blauw) (alleen i.c.m. voor) € 179

Portable navigatie vanaf € 129

Uitstapverlichting met Hyundai-logo € 189

Exterieur

Achterklepsierlijst in geborsteld staal €  149

Achterklepsierlijst in pianozwart €  149

Beschermfolie deurhendels €  59

Bumperfolie transparant €  55

Bumperfolie zwart €  55

Bumperbescherming in geborsteld staal €  129

Bumperbescherming in pianozwart €  119

Bumperbescherming met reliëf €  109

Deursierlijsten in geborsteld staal €  259

Deursierlijsten in pianozwart €  259

IJs- en zonnescherm € 75

Bodystylingkit in geborsteld staal (achterklepsierlijst, deursierlijsten en spiegelkappen) € 579

Bodystylingkit in pianozwart (achterklepsierlijst, deursierlijsten en spiegelkappen) € 549

Set lichtmetalen 19-inch velgen, inclusief banden met TPMS vanaf € 2.149

Sidesteps met grijze accenten €  679

Sidesteps met zwarte accenten € 669

Sidesteps 'Sporty' € 749

Spiegelkappen in geborsteld staal € 219

Spiegelkappen in pianozwart € 219

Striping 'Sport stripes' in matzwart  €   209

Striping 'Racing stripes' in matzwart  €   229

Stootlijsten €  145

Wielhoezenset € 49

Wielmoerslotenset €  39

Interieur & veiligheid

Calamiteitenpakket Standaard (8 in 1) €  59

Instaplijsten (4 stuks) €  139

Kinderstoel Isofix ReBoarder 360° €  279

Kinderstoel Isofix Premium €  179

Kinderstoel-stoelbeschermer (diverse opties) vanaf € 9,95

Kledinghanger €  65

Lederen bekleding stuurwiel (alleen i.c.m. lederinbouw via dealer) €  299

Lederen interieur (business leer) vanaf €  999

Lederen interieur (1/2 leer) (te personaliseren) € 1.289

Lederen interieur (volledig leer) € 1.689

Stoelverwarming (alleen i.c.m. lederinbouw via dealer) €  249

Stoelverwarming voor of achter (2 stoelen, voor auto's zonder lederen interieur) €  659

Mattenset luxe velours €  59

Mattenset naaldvilt €  45

Mattenset rubber €  69

Mattenset rubber N Line €  89

Middenmat rubber €  25

Mattenset velours €  75

Mattenset velours N Line €  89

Stoelorganizer €  12,95

Winterbandenset op lichtmetalen 17-inch velgen met TPMS (niet voor N Line/PHEV) € 1.639

Bagagesystemen & trekhaken

Bagagebak €  69

Bagagebak 'Heavy Duty' €  149

Bagagebakbeschermer voor achterbank €  69

Bagage-/hondenrek €  299

Dakraildragerset aluminium € 239

Dakfietsdrager (t.b.v. dakdragerset) vanaf € 125

Dakkoffer 'Hyundai', 330 liter € 379

Dakkoffer 'Hyundai', 390 liter €  399

Fietsendrager (t.b.v. trekhaak) vanaf € 249

Fietsendrager Uebler f24 (opvouwbaar) € 549

Fietsendrager Uebler i21 (opvouwbaar en kantelbaar) € 749

Hulpverenset € 399

Kofferbakmat, omkeerbaar €  79

Kofferbakmat N Line €  89

Kofferbakmatflap €  29

Kofferbakorganizer 'Hyundai' € 29

Ski-/snowboarddrager (t.b.v. dakdragerset) vanaf € 149

Trekhaak afneembaar € 699

Trekhaak vast € 509

Trekhaakkabelset 7-polig € 329

Trekhaakkabelset 13-polig € 359

Geschakelde & constante plus (alleen i.c.m. 13-polige trekhaakkabelset) € 69

Onderhoud

Hyundai Glasscoat (exterieur- & interieurbescherming) € 389

Alle prijzen zijn inclusief BTW en montage, tenzij anders is aangegeven, en geldig vanaf 1 januari 2022. Prijswijzigingen en/of typefouten 
voorbehouden.

De Hyundai TUCSON is met diverse aandrijflijnen en in vele uitvoeringen verkrijgbaar. Het kan daardoor voorkomen dat een op deze 
pagina vermelde accessoire niet toepasbaar is op een bepaalde aandrijflijn en/of uitvoering. Raadpleeg daarom voor alle zekerheid 
altijd je Hyundai-dealer.

Meer weten? Vraag je Hyundai-dealer naar alle informatie over de leverbare accessoires 
voor de Hyundai TUCSON, TUCSON Hybrid of TUCSON Plug-in Hybrid.



Service op maat 

Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele, 
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai je bij 
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en heb 
je de mogelijkheid je Hyundai twee keer per jaar gratis preventief te laten 
inspecteren op mogelijke ongemakken. Kijk voor meer informatie over de 
services van Hyundai op www.hyundai.com/nl/services.

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14
Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
Tel. (0252) 240 340
www.hyundai.nl

De Hyundai TUCSON is met diverse aandrijflijnen en in vele uitvoeringen verkrijgbaar. Het kan 
daardoor voorkomen dat een in deze brochure vermelde accessoire niet toepasbaar is op een bepaalde 
aandrijflijn en/of uitvoering. Raadpleeg daarom voor alle zekerheid altijd je Hyundai-dealer. 

De in deze brochure gebruikte foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie, en kunnen wat betreft 
de specificaties afwijken van de standaardspecificaties per type. Aan de foto’s kunnen geen rechten 
worden ontleend. Hyundai behoudt zich het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen te 
wijzigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder verplichting de reeds op de markt zijnde 
auto’s te wijzigen. Raadpleeg voor alle zekerheid de Hyundai-dealer. Prijswijzigingen en typefouten 
voorbehouden. Zie voor de actuele garantievoorwaarden www.hyundai.com/nl/garanties. M
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Meer weten?
Wil je meer weten over de Hyundai 
TUCSON? Ga voor uitgebreide 
informatie naar  
www.hyundai.com/nl/tucson,  
www.hyundai.com/nl/tucson-hybrid
of www.hyundai.com/nl/tucson-phev.

Full Colour Version

8YUMW Logo

Reversed Version

Transparant Version

Transparant Gray Version




