Tucson

A mindennapok
hőseinek!
Az élet egy sajátos utazás. Előfordul, hogy az út kevésbé zsúfolt,
de gyakran dugig van. Előfordul, hogy a reggeli út szinte szórakozás,
de sokszor ugyanaz az útvonal komoly erőfeszítést igényel...
Be kell látni, hogy a legtöbb esetben a siker legfontosabb titka:
a kitartás és a kemény munka.
Akárcsak a Tucson esetében: kemény munka és innováció révén
a Hyundai sikeresen megteremtette a világ legkeresettebb SUV-ját,
amelyet Európában terveztek és gyártottak...
Amikor pedig elérkezett az idő, keményen és kitartóan dolgoztunk
azon, hogy még jobbá tegyük! Az eredmény: felfrissített, merészebb
formaterv, számos új, intelligens technológiával és igazán fejlett
vezetéstámogató rendszerekkel ötvözve.
Mindez együtt:
az új Tucson, amely továbbra is magasra helyezi a lécet.
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Új, merész megjelenés.
Az új Tucson kecses és erőteljes, ugyanakkor merészebb, frissített formaterve ízléses
egyensúlyt teremt a forma és a funkció között. Az áramvonalas felületek szintén egyedi
és elegáns megjelenést kölcsönöznek az autónak.
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Tapasztalja meg
a kényelem új szintjét!
Szálljon be az új Tucson-ba, és azonnal érezni fogja a részletekre való odafigyelést és a minőség
iránti szenvedélyünket. A friss, új díszítő elemeknek köszönhetően az átdolgozott utastér most még
kényelmesebbnek és tágasabbnak tűnik.
A teljesen új műszerfal kiváló minőségű, puha tapintású borítást és duplán szegett varrást kapott
a személyre szabott és kifinomult megjelenés érdekében. Ezt a kifinomult megjelenést egészítik ki
az új, dombornyomott bőr és szövet betétek. A nagyobb vezetési kényelem érdekében az új Tucson
kényelmes ülésekkel felszerelt, így a legmegfelelőbb üléspozíciót kínálja aszfalton és terepen egyaránt.
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Minden igényt kielégítő beltér.
A részletekre fordított figyelem, a kivételes tágasság és kényelem lenyűgöző elegye az, amely annyira különlegessé teszi az új Tucson belterét.

8 colos, lebegő érintőképernyő
Az új Tucson utasterében az egyik nagy változás a 8 colos navigációs képernyő. A könnyű kezelhetőség érdekében
tökéletes helyen elhelyezve, az átmenet nélküli érintőképernyő lebeg a műszerfal fölött. Ez a kialakítás lehetővé teszi
a multimédiás információk magasabban és az Ön látótengelyéhez közelebb történő megjelenítését. Élvezze a gyors
hozzáférést az infotainment és a navigációs rendszerhez, valamint az Apple CarPlay™ és Android Auto™ rendszerekhez,
és éljen az ingyenes, ötéves LIVE-szolgáltatásokra vonatkozó előfizetéssel!

Egyedi, varrott bőr
A felszereltségi szinttől függően rugalmas, varrott bőr borít be számos belső felületet, ezáltal kifinomult és testre szabott
atmoszférát teremtve.

Kidolgozott belső részletek
Kiváló minőségű anyagok és új, puha érintésű felületek az utastérben.

Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.
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A kifejező stílus és
a hatékony teljesítmény
találkozása.
Kifejező minden szögből: az új Tucson oldalsó övvonala határozott, előre mutató dinamizmus
érzetét kelti, amely erőteljesen áramlik az első lámpáktól egészen az autó hátuljáig.
Az újratervezett, összetett hátsó LED-es lámpák révén az új Tucson jellegzetes világítással
rendelkezik, a dinamikusabb és jobb láthatóság érdekében. A nagy kerekek és a hangsúlyos
kerékjárati ívek tovább erősítik az autó sportos jellegét. A beépített tetősínek és oldalsó díszlécek
tovább hangsúlyozzák a robosztus SUV-jelleget és mostantól, a Hyundai esetében először,
az új Tucson egy lágy-hibrid hajtáslánc rendszert kapott. A 2.0 literes dízelmotorral kombinálva
a 48V-os elektromos rendszer segít a gyorsításban, akár 12 kW plusz teljesítményt biztosítva
az üzemanyag-fogyasztás és a CO2 kibocsátás akár 7%-kal történő csökkentéséhez.
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Egyedi megjelenés az utakon.
Az új Tucson most új, kifinomult lámpákkal és full LED-fényszórókkal rendelkezik a fokozott sportosság
jegyében, melyek belefolynak az új, kaszkád hűtőrács felső sarkaiba, amely az autó átdolgozott elejének
központi eleme. Az átdolgozott első lökhárító és védőlemez szintén új formát kapott.
Mindezek tovább erősítik az új Tucson dinamikus megjelenését, amely által kitűnik a tömegből,
bárhol is járjon. Az egyetlen dolog, amit tennie kell, hogy hozzászokik a kitüntető figyelemhez.

A merész kerékjárati ívek kihangsúlyozzák a megújított, stílusos 16-19 colos könnyűfém keréktárcsákat.
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Egyedülálló, dinamikus forma.
A merész, új formai elemek széles választékának köszönhetően az új Tucson után megfordulnak az emberek.

Mostantól a Hyundai márkajegyének számító kaszkád hűtőráccsal
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Új, full LED-fényszórók Intelligens távolsági fényszóró asszisztenssel

Újratervezett hátsó lökhárító és új LED-lámpák

Új hátsó LED-lámpák és dupla, króm kipufogóvégek
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Kifinomult kapcsolódás,
zavartalan élmények!
Az új Tucson-t újratervezték, hogy az elvárt kapcsolódási lehetőségek még jobbak és teljesen zökkenőmentesek
legyenek. A legújabb, innovatív technikával felszerelve, a vezetési élmény megzavarása nélkül: új, 7 colos
érintőképernyős, Apple CarPlay™ és Android Auto™ támogatással rendelkező Display Audio rendszer, amely
mindent a keze ügyébe helyez. Egyszerűen csak csatlakoztassa okostelefonját és kedvenc alkalmazásai rögtön
megjelennek a nagy képernyőn.
Ezt követően hangparancsok segítségével telefonálhat, küldhet- és fogadhat üzeneteket, illetve hallgathat zenét
a prémium KRELL-hangrendszeren. A 10 csúcsminőségű hangszóró és a külső erősítő minden utas számára
biztosítja az optimális térhangzást.

Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Prémium KRELL-hangrendszer.
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7 colos, érintőképernyős Apple CarPlay™ és Android Auto™
támogatással rendelkező Display Audio rendszer.

A vezeték nélküli okostelefon-töltő, AUX-bemenet,
USB és 12 V-os csatlakozás mindig kéznél van.
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Kényelemre tervezve.
Az új Tucson olyan okos funkciók széles skáláját kínálja, amelyek minden utas számára több komfortot
és kényelmet nyújta. Élvezze a mindössze egyetlen érintéssel vezérelhető elektronikus kéziféket, amely
révén hely szabadult fel a középkonzolon, helyet biztosítva így a vezeték nélküli okostelefon-töltőpadnak.
A könnyebb és biztonságosabb parkolás érdekében a felülnézeti kamerarendszer 360°-os rálátást
biztosít Önnek a gépjármű környezetére. A navigációs rendszer 3D-térképekkel, ötéves, valós idejű
időjárási és forgalmi, valamint (ahol ez törvényileg megengedett) sebességmérő kamerákra
figyelmeztető információkat nyújtó, LIVE-szolgáltásokra történő előfizetéssel rendelkezik.

Elektronikus kézifék
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Felfedezésre váró terek.
Dőljön hátra és pihenjen, az új Tucson kényelmes utastere kiemelkedően tágas, és rengeteg helyet
kínál öt felnőtt számára. A szélesre nyíló panoráma napfénytetőnek köszönhetően még tágasabbnak
érződik. Örömmel és azzal a tudattal indulhat el felfedezni a világot, hogy az új Tucson bőséges,
513 literes csomagtér-kapacitással rendelkezik, így magával vihet mindent, amire szüksége lehet.
A variálható csomagtér is egyszerűen bővíthető: a 60:40 arányban osztott, hátsó üléseket másodpercek
alatt előre döntheti, így helyet teremtve a hosszabb tárgyaknak vagy a nagy mennyiségű poggyásznak.
A dönthető háttámlájú hátsó ülések lehajtásával 1503 literes csomagtér áll rendelkezésére, amely a szó
szoros értelmében hatalmas lehetőséget rejt magában!

A maximális flexibilitás érdekében a 60:40 arányban osztott hátsó ülések másodpercek alatt előre dönthetők.
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Okos és kényelmes.
A még több modern, intelligens technológiával újratervezett Tucson rengeteg okos funkcióval rendelkezik,
hogy minden egyes utazás kényelmes és pihentető lehessen.

Supervision műszeregység
Az optimálisan elhelyezett és könnyen leolvasható supervision műszeregység a 4.2 colos, színes LCD-képernyőjén fontos
vezetési információkat jelenít meg, mint pl. az aktív biztonsági berendezések állapota, a tankolásig még megtehető
távolság és üzemanyag-fogyasztás, a navigációs utasítások, a külső hőmérséklet és még sok-sok egyéb hasznos adat.
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Felülnézeti kamerarendszer
Az új Tucson felülnézeti kamerarendszere segít könnyebben és biztonságosabban manőverezni szűk helyeken.
Stratégiai pontokon elhelyezett kamerák használatával ez a fejlett biztonsági berendezés 360°-os rálátást biztosít
Önnek a gépjármű környezetére, így Ön pontosan látja, mit csinál.

Hátsó USB-csatlakozó
Plug and play kompatibilitás. Kényelmes USB töltési pont van kialakítva a hátsó üléseken
utazók számára.

Intelligens elektromos csomagtérajtó rendszer
Élvezze a könnyű be- és kirakodás kényelmét! A rendszer automatikusan kinyitja a csomagtérajtót, ha az intelligens kulcs az érzékelési zónában
marad legalább 3 másodpercig vagy tovább. Még a kulcsot sem kell elővennie.
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A legmodernebb vezetéstámogató rendszereinket (ADAS) magába foglaló Hyundai SmartSense-szel felszerelt új Tucson,
a legújabb, aktív biztonsági technológiákkal és vezetéstámogató rendszerekkel került felszerelésre, hogy biztonságosabb
és nyugodtabb autózást biztosítson az Ön számára. Az ütközést elkerülő, automatikus fékasszisztenstől kezdve, a sávtartást
biztosító rendszeren át, a járműveket észlelni képes, holttérfigyelő rendszerig minden megtalálható benne, amelyek
figyelmeztetik Önt a vezetés közben előforduló veszélyekre.

Az új Tucson felülnézeti kamerarendszere segít könnyebben és biztonságosabban manőverezni a szűk helyeken, és 360°-os rálátást biztosít Önnek a gépjármű környezetére.
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Autonóm vészfékező rendszer (AEB)
gyalogosfelismerő móddal
Az AEB-rendszer az előre felszerelt kamerát és a radaros
érzékelőt használja a jármű előtt haladó forgalom
megfigyelésére. Amennyiben egy lehetséges ütközés
veszélyét vagy gyalogos jelenlétét észleli a jármű előtt,
akkor figyelmezteti a sofőrt, és ha szükséges, akkor
automatikusan lelassítja vagy megállítja a járművet.

Aktív sávtartó rendszer (LKA)
A sávtartó asszisztens (LKA) a jármű elején elhelyezett
kamerát használja az útra felfestett vonalak figyelésére.
Nem szándékos sávváltás esetén figyelmezteti a gépjármű
vezetőjét és ellenkormányoz, hogy a járművet a sávon
belül tartsa.

Intelligens sebességtartó automatika (ASCC)
Stop & Go funkcióval
Az elülső radar érzékelőket használó Stop & Go rendszerrel
ellátott intelligens sebességtartó automatika a beállított
sebességet és követési távolságot megtartva, automatikusan
gyorsítva és lassítva halad az autó előtt haladó másik jármű
mögött. Amikor a forgalom leáll, akkor a Stop & Go rendszer
mindaddig fékez, amíg az autó teljesen meg nem állt, majd
amikor megint tiszta az út, addig gyorsít, amíg el nem éri
a kívánt sebességet.

Holttérfigyelő rendszer (BSCW)
sávváltás asszisztenssel (LCA)
A hátsó lökhárító aljába szerelt 2 radarérzékelő
használatával, a rendszer figyelmezteti Önt a holttérben
lévő forgalomra. Amennyiben irányváltást kísérel meg
ilyen helyzetben, a sávváltás asszisztens a veszélyről
hangjelzéssel figyelmezteti.

Full LED-világítás technológia
Az automatikus távolsági fényszóró asszisztens (HBA)
képes éjjel érzékelni a szembejövő és az azonos sávban
haladó forgalmat, és ilyenkor az előírásoknak megfelelően
automatikusan tompított világításra vált át. A statikus
kanyarkövető fényszóró (SBL) kanyarodáskor megvilágítja
a jármű előtti területet, így javítva a látási viszonyokat
éjszaka.

Mögöttes keresztirányú forgalomfelügyelet (RCWW)
Szűk parkolóhelyről történő kitolatáskor, a mögöttes
keresztirányú forgalomfelügyelet csökkenti az ütközés
kockázatát. A hátul elhelyezett 2 radarérzékelő
segítségével a rendszer figyelmezteti a sofőrt bármilyen
közeledő keresztirányú forgalomra.

Intelligens sebességkorlátozásra figyelmeztető rendszer
(ISLW)
Az intelligens sebességkorlátozásra figyelmeztető rendszer
az autó elején elhelyezett kamerát és a navigációs
rendszerből származó információt használja az út során
érvényes sebességkorlátozó táblák azonosítására, így
a sebességhatárt és az előzni tilos jelzést valós időben
jeleníti meg. Az információ megjelenik mind a navigációs
rendszer kijelzőjén, mind a TFT-kijelzőn.

Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető
rendszer (DAW)
Ez a rendszer a biztonságot és a kényelmet egy teljesen új
szintre emeli azáltal, hogy folyamatosan figyeli és elemzi
a vezetési szokásokat. Amikor a DAW-rendszer a vezető
fáradságát vagy figyelmének elterelődését észleli, akkor
hangjelzéssel hívja fel erre a vezető figyelmét, és egy
műszerfalon megjelenő üzenetben pihenést javasol.
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Tetszetős beltéri színek és üléshuzatok

Fekete egytónusú
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Polar White

Platinun Silver

Micron Grey

White Sand

Olivine Grey

Moon Rock

Phantom Black

Fiery Red

Engine Red

Stellar Blue

Ghampion Blue

Sahara Beige kéttónusú

Fekete / Világoszürke

Fekete / Red Wine

Fekete bőr

Vonzó karosszériaszínek

Red Wine bőr

Sahara Beige bőr

Világosszürke bőr
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Méretek és specifikációk
1655 (1660) mm

Egyedi keréktárcsák és sebességváltók

2670 mm
4480 mm

1604 mm
1850 mm

1615 mm

Benzin
GAMMA 1.6 GDI
(EURO 6C)

TÍPUS
HAJTÁSRENDSZER

19 colos könnyűfém keréktárcsa

MOTOR ÉS
HAJTÁSRENDSZER

TELJESÍTMÉNY

KIBOCSÁTÁS
ÉS ÜZEMANYAG
FOGYASZTÁS

SÚLY ÉS
ŰRTARTALOM

17 colos könnyűfém keréktárcsa

16 colos könnyűfém keréktárcsa

Hatfokozatú kézi sebességváltó;
hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó (DCT);
nyolckofozatú automata sebességváltó (AT).

U 1.6 CRDi (HP)
(EURO 6C)

R 2.0 CRDi
(EURO 6C)

R 2.0 CRDi MHEV
(EURO 6C)

Elsőkerék

Összkerék

Elsőkerék

Elsőkerék

Összkerék

Összkerék

Összkerék

1591
77 x 85,44
11,0

1591
77 x 85,44
10,0

1591
77 x 85,44
10,0

1598
77 x 85,8
15,9

1598
77 x 85,8
15,9

1598
77 x 85,8
15,9

1995
84 x 90
16,0

1995
84 x 90
16,0

132 Le / 6300
(97 kW / 6300)

177 Le / 5500
(130 kW / 5500)

177 Le / 5500
(130 kW / 5500)

115 Le / 4000
(85 kW / 4000)

136 Le / 4000
(100 kW / 4000)

136 Le / 4000
(100 kW / 4000)

185 Le / 4000
(136 kW / 4000)

185 Le / 4000
(136 kW / 4000)

160,8 Nm / 4850
DOHC 16V
16-szelepes MLA
Manuális
6

265 Nm / 1500~4500
DOHC 16V
16-szelepes MLA
Manuális
6

265 Nm / 1500~4500
DOHC 16V
16-szelepes MLA
Manuális
DCT*
6
7

280 Nm / 1500~2750
DOHC 16V
16-szelepes HLA
Manuális
6

320 Nm /2000~2250
DOHC 16V
16-szelepes HLA
Manuális
DCT*
6
7

320 Nm /2000~2250
DOHC 16V
16-szelepes HLA
Manuális
DCT*
6
7

400 Nm / 1750~2750
DOHC 16V
16-szelepes HLA
Manuális Automata
6
8

400 Nm / 1750~2750
DOHC 16V
16-szelepes HLA
Automata
8

Végsebesség (km/h)

182

203

202

201

175

180

180

180

180

201

201

201

Gyorsulás (másodperc)
0 → 100 km/h

11,5

9,2

9,5

9,1

11,8

11,2

11,8

11,4

12

9,9

9,5

9,5

Kombinált CO2 kibocsátás (g/km)
Városi
Országúti
Kombinált

179
9,55
6,85
7,88

180
10,24
6,79
7,92

195
11,2
7,44
8,59

188
10,19
7,17
8,3

145
5,84
4,83
5,54

152

151

167

164

176

178

174

6,17
5,18
5,81

6,14
5,1
5,77

6,77
5,68
6,39

6,68
5,61
5,27

7,57
6,06
6,73

7,71
5,97
6,8

8,12
5,87
6,64

Saját tömeg (legkönnyebb) (kg)
Saját tömeg (legnagyobb) (kg)

1414
1572

1470
1636

1531
1697

1562
1727

1507
1664

1507
1664

1525
1682

1578
1735

1601
1758

1621
1774

1643
1796

1704
1842

Megengedett legnagyobb
össztömeg (kg)

2030

2110

2170

2200

2120

2120

2145

2195

2210

2230

2250

2280

Max. teljesítmény
(Le/kW/fordulatszám)
Max.nyomaték (Nm/fordulatszám)
Vezérlés
Szeleprendszer
Sebességváltó típusa
Fokozatok száma

Csomagtér VDA szabvány szerint
GUMIABRONCS

U 1.6 CRDi (LP)
(EURO 6C)

Elsőkerék
Hengerűrtartalom (cm3)
Furat x löket (mm)
Kompresszió

18 colos könnyűfém keréktárcsa (új)

Dízel

GAMMA 1.6 T-GDi
(EURO 6C)

MÉRET

mankókerékkel: 513-1503 liter; teljes értékű pótkerékkel: 488 - 1478 liter

459 - 1449 liter

225/70R16, 225/60R17, 225/55R18, 225/45R19

* Duplakuplungos automata váltó
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Merészebb,
intelligensebb
és szebb!
Szemet gyönyörködtető megjelenésével, legújabb vezetéstámogató
rendszereivel, valamint felfrissített motorválasztékával az új Tucson
magasan megfelel a jelenlegi elvárásoknak. A tágas SUV sokoldalúságát
ötvözi a gyönyörű kivitellel, amelyet az újratervezés során még egyedibbé
tettek, hogy mindenki megforduljon utána.
A mindennapok hőseinek készült. Az új Tucson-t úgy tervezték, hogy bárhol
is van, mindig jól nézzen ki, akár munkába indul, akár csak edzeni. De ne higgye
el egyetlen szavunkat se; álljon meg a helyi Hyundai márkakereskedésnél
egy tesztvezetésre, és tapasztalja meg személyesen a különbséget!
Addig is: látogasson el honlapunkra, és fedezze fel az aktuális ajánlatokat,
lehetőségeket!

Tudjon meg többet a www.hyundai.hu oldalon!
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Márkakereskedő pecsétje

A Hyundai 5 éves kilométerkorlátozás nélküli garanciája csak a hivatalos Hyundai márkakereskedő által
a végfelhasználónak értékesített Hyundai járművekre vonatkozik, ahogy ezt a garanciafüzet ÁSZF fejezete is
tartalmazza.
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A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül
változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik valós színe a nyomdai eljárás
korlátai miatt eltérhet a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek megfelelnek
az európai piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban látható
modelleket egyes esetekben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban nem
minden modellváltozat szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés
nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért, kérjük,
forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez!

