Tucson
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Venovaný
každému
zasvätenému.
Život je cesta. Niekedy po menej vychodenom chodníčku. Niekedy každodenná. Prináša potešenie – a niekedy aj veľa práce. Ale keď na to príde, tajomstvo
úspechu je jednoduché: tvrdá práca sa vypláca.Ako v prípade modelu Tucson.
Tvrdou prácou a inováciami Hyundai úspešne vytvoril jedno z najlepšie predávaných SUV na svete – skonštruované a vyrábané v Európe. A teraz sme tvrdo pracovali, aby sme ho urobili ešte lepším. Nový
Tucson kombinuje osviežený, výrazný dizajn s množstvom inteligentnej
techniky a najmodernejšími asistenčnými systémami, čím pokračuje
v definovaní vyššieho štandardu ako samozrejmosti.
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Výrazný nový vzhľad.
Úhľadný a energický, osviežený dizajn nového modelu Tucson vyžaruje harmóniu tvaru
a funkcie. Modelované povrchy s presne definovanými líniami a vyváženými proporciami vytvárajú charakteristický a elegantný vzhľad.
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Zažite novú úroveň komfortu.
Nastúpte do kabíny nového modelu Tucson a hneď to zbadáte: našu pozornosť venovanú detailom
a zápal pre kvalitu. Prepracovaná kabína s novými sviežimi akcentmi teraz pôsobí ešte priestrannejšie
a pohodlnejšie. Úplne nový prístrojový panel je teraz vyrobený z vysoko kvalitného materiálu softtouch a dvojité prešívanie mu dodáva vycibrený vzhľad. Atmosféru v kabíne dotvárajú nové poťahové
materiály, ako prelisovaná koža a textil. A pre zvýšenie pohodlia pri jazde je nový Tucson vybavený
komfortnými sedadlami, ktoré vám poskytujú najlepšiu polohu pre jazdu po ceste i v teréne.
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Dizajnové lahôdky interiéru.
Pôsobivá kombinácia mimoriadneho priestoru a komfortu, ako aj pozornosť venovaná detailom sú tým, čo robí interiér nového modelu Tucson takým výnimočným.

,,
Odsadený dotykový displej 8 – Jednou z veľkých zmien v kokpite nového modelu Tucson je dotykový displej
,,
8 (20,3 cm), umiestnený na najvyššom mieste prístrojového panelu. Vďaka tomu sú zobrazované informácie bližšie
k zornému poľu vodiča. Displej umožňuje rýchly prístup k funkciám infotainmentu, navigácii a funkciám smartfónu cez
Apple CarPlayTM a Android AutoTM, ako aj k službám LIVE Services predplateným na päť rokov.
Apple CarPlayTM je registrovaná ochranná známka Apple Inc. Android AutoTM je registrovaná ochranná známka Google Inc.

8

Ozdobné prešívanie – Podľa verzie vybavenia majú kožené poťahy sedadiel a mnohých častí kabíny ozdobné prešívanie,
ktoré dodáva interiéru ušľachtilý vzhľad.

Starostlivo vypracované detaily interiéru – Materiály vysokej kvality a nové povrchy soft-touch v celej kabíne.
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Expresívny štýl v spojení
s efektívnym výkonom.
Nový Tucson je expresívny z každého uhla – bočná charakterová línia, energicky
prechádzajúca od predných reflektorov až po zadnú časť, dodáva karosérii vizuálny impulz
dynamického pohybu vpred. Na zadnej časti nové LED zadné združené svetlá vytvárajú
charakteristický svetelný podpis a zlepšujú viditeľnosť. Veľké kolesá a modelované lemy
blatníkov zvýrazňujú atletický vzhľad. Integrované lišty strešného nosiča a odolné bočné
plastové obklady zvýrazňujú robustný charakter SUV. A prvý raz u značky Hyundai má nový
Tucson pohonné ústrojenstvo mild hybrid. Hybridný systém 48 V je k dispozícii s naftovým motorom 2.0 CRDi, ktorému pomáha pri akcelerácii elektromotor s výkonom 12 kW, vďaka čomu
sú emisie CO2 a spotreba paliva nižšie o 7 %.
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Charakteristický zjav
na každej ceste.
Nový Tucson má teraz zmenenú grafiku LED svetiel pre ešte športovejší vzhľad. Reflektory priliehajú
k horným rohom kaskádovitej masky chladiča – centru rekonštruovanej prednej časti karosérie.
Aj reštylizovaný predný nárazník s nájazdovým štítom má nový tvar. Všetky tieto prvky dotvárajú
dynamický vzhľad, ktorým nový Tucson upúta v každom prostredí. Vy si tak môžete vychutnať
zaslúženú pozornosť.

,,
,,
Výrazné lemy blatníkov vytvárajú kontrast k novej kolekcii elegantných kolies z ľahkej zliatiny formátu od 16 do 19 .
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Charakteristické detaily dizajnu.
S novými, výraznými prvkami dizajnu nový Tucson upúta na prvý pohľad.

Charakteristická kaskádovitá maska Hyundai
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Nové svetlomety full LED s automatickým prepínaním diaľkových svetiel

Reštylizovaný zadný nárazník a nové LED zadné skupinové svetlá

Nové LED zadné skupinové svetlá
Nová zdvojená chrómovaná koncovka výfuku
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Konektivita pre lepší zážitok.
Nový Tucson vám poskytuje ešte lepšiu konektivitu ako jeho predchodca. Je vybavený najmodernejšími
inovatívnymi technológiami, ktoré zlepšujú váš zážitok z jazdy bez toho, aby vás rušili pri riadení. Ako nové rádio
,,
s farebným dotykovým displejom LCD 7 (17,8 cm), ktoré podporuje Apple CarPlayTM a Android AutoTM, takže
si môžete pripojiť svoj mobilný telefón a ovládať prehrávanie hudby, telefón a aplikácie na hlavnej obrazovke.
Vtedy môžete použiť hlasové ovládanie na uskutočňovanie telefonických hovorov, posielanie a prijímanie
textových správ alebo počúvať hudbu cez prémiový ozvučovací systém značky KRELL. Externý výkonný
zosilňovač a 10 reproduktorov high-end zabezpečujú jedinečný priestorový zvukový zážitok.

Apple CarPlayTM je registrovaná ochranná známka Apple Inc. Android AutoTM je registrovaná ochranná známka Google Inc.
Na Slovensku nemusí byť služba podporovaná.

Prémiový ozvučovací Audiosystém
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,,
Rádio s farebným dotykovým displejom LCD 7 (17,8 cm)
s Apple CarPlayTM a Android AutoTM

Bezdrôtové nabíjanie smartfónu, vstupy AUX-in a USB,
ako aj zásuvka 12 V v bezprostrednom dosahu
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Vypracovaný pre pohodlie.
Nový Tucson poskytuje rozšírenú škálu inteligentných funkcií a systémov, ktoré zvyšujú pohodlie každého
člena posádky. Elektrickú parkovaciu brzdu môžete ovládať jedným prstom – a v ušetrenom mieste
na stredovej konzole je priehradka na bezdrôtové nabíjanie smartfónu. Pre jednoduchšie a bezpečnejšie parkovanie vám systém monitorovania okolia SVM poskytuje pohľad okolo vozidla v okruhu 360°.
Navigačný systém je vybavený mapami celej Európy, ktoré môže zobrazovať v 3D, a zahŕňa na päť rokov
predplatené služby LIVE Services, poskytujúce dopravné informácie a správy o počasí v reálnom čase,
ako aj informácie o stacionárnych radaroch – v štátoch, kde je to zákonom povolené – tak ste neustále
v správnom kurze a obraze.

Elektrická parkovacia brzda
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Objavte priestor.
Sadnite si a odpočívajte, komfortná kabína nového modelu Tucson je neobyčajne
priestranná – s množstvom miesta pre päť dospelých osôb. A panoramatické strešné okno tento
pocit ešte umocňuje. Môžete sa tešiť nielen z toho, že vidíte viac zo svojho okolia, ale aj z veľkorysého
batožinového priestoru so základným objemom 513 litrov. Jeho variabilitu zvyšuje zadné operadlo, delené
v pomere 60:40, ktoré môžete sklopiť za niekoľko sekúnd, keď potrebujete prepravovať dlhé predmety. A
pri sklopení obidvoch častí operadla máte k dispozícii objem až 1 503 litrov – aby ste mohli odviezť všetko,
čo potrebujete.

Zadné operadlo delené v pomere 60:40 sa pre zvýšenie flexibility dá sklopiť za niekoľko sekúnd
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Inteligentný a pohodlný.
Nový Tucson je vybavený množstvom inteligentných funkcií, ktoré spríjemňujú každú jazdu.

,,
Združený prístroj Supervision s farebným displejom LCD s uhlopriečkou 4,2 (10,7 cm) zobrazuje dôležité jazdné
informácie ako status aktívnych bezpečnostných systémov, dojazd, spotrebu paliva, inštrukcie navigácie,
vonkajšiu teplotu a ďalšie.
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Jednoducho a pohodlne. Systém monitorovania okolia SVM robí manévrovanie s novým modelom Tucson v stiesnenom
priestore jednoduchším a bezpečnejším. Sústava štyroch kamier na všetkých stranách karosérie vám poskytuje pohľad
okolo vozidla v okruhu 360°, takže presne viete, kde sa nachádzate.

Zadný konektor USB – Konektor USB na nabíjanie mobilného telefónu je pre zadných pasažierov
nainštalovaný v stredovej konzole.

Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru – Pohodlie pri nakladaní batožiny. Systém automaticky otvorí dvere batožinového priestoru,
keď zaregistruje v blízkosti elektronický kľúč Smat Key dlhšie ako 3 sekundy. Preto ani nemusíte vyberať kľúč z vrecka.
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S Hyundai SmartSense, naším prelomovým komplexom vyspelých asistenčných systémov, dostal nový Tucson
najmodernejšie technológie aktívnej bezpečnosti a asistenčné systémy pre vašu bezpečnosť a bezstarostnosť.
Od automatického núdzového brzdenia na predchádzanie kolíziám cez automatické udržiavanie v jazdnom pruhu až po
monitorovanie vozidiel v mŕtvych uhloch vás asistenčné systémy upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvo počas jazdy.

Systém monitorovania okolia SVM robí manévrovanie s novým modelom Tucson v stiesnenom priestore jednoduchším a bezpečnejším, lebo vám poskytuje pohľad okolo vozidla v okruhu 360°.
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Systém autonómneho núdzového brzdenia (FCA)
s detekciou chodcov. Systém FCA využíva prednú kameru
a radarový senzor na monitorovanie premávky pred
vozidlom. Keď zaregistruje riziko kolízie s iným vozidlom
idúcim vpredu alebo chodcom, upozorní vodiča
a ak je to potrebné, automaticky pribrzdí alebo zastaví vozidlo.

Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom
pruhu (LKA). Štandardný systém LKA pomocou kamery
monitoruje čiary vodorovného dopravného značenia
jazdného pruhu. Ak má vozidlo tendenciu neúmyselne
vybočiť z jazdného pruhu, upozorní vodiča a v prípade
potreby korekciou riadením vráti vozidlo do jazdného pruhu.

Adaptívny tempomat s funkciou „auto stop a štart“ (ASCC).
Adaptívny tempomat využíva predný radarový senzor
a udržiava konštantnú rýchlosť a odstup od vozidla idúceho
vpredu automatickým zrýchľovaním a brzdením.
Ak premávka zastane, funkcia „auto stop a štart“ (pri
automatickej prevodovke a DCT) úplne zastaví vozidlo
a automaticky ho opäť rozbehne, keď sa rozbehne premávka.

Monitorovanie mŕtveho uhla (BSCW) s asistentom
pre zmenu jazdného pruhu (LCA). Pomocou 2 radarových
senzorov v zadnom nárazníku systém zachytáva vozidlá
približujúce sa zozadu v oblasti mŕtvych uhlov vonkajších
spätných zrkadiel. Ak vodič v takej situácii zapne smerové
svetlá, LCA vydá výstražný zvukový signál.

Svetlá full LED. Automatické prepínanie diaľkových svetiel
HBA v tme registruje protiidúce vozidlá, ako aj vozidlá
idúce v tom istom jazdnom pruhu, a automaticky podľa
potreby prepína na tlmené svetlá. Statické odbočovacie
svetlá osvetľujú bočnú oblasť vozidla pri zatáčaní, čím
zlepšujú viditeľnosť v noci.

Rear-Cross Traffic Collision Warning (RCCW). Pri cúvaní
z parkovacieho miesta na cestu systém RCCW znižuje
riziko kolízie. Pomocou 2 radarových senzorov v zadnom
nárazníku registruje vozidlá približujúce sa zboku
a upozorňuje na ne.

Inteligentné rozoznávanie dopravných značiek (ISLW).
Inteligentné rozoznávanie dopravných značiek využíva
prednú kameru a informácie z navigačného systému na
identifikáciu dopravných značiek a zobrazuje obmedzenú
rýchlosť a značky zákazu predbiehania v reálnom čase.
Informácie sa zobrazujú na displeji navigačného systému
a na displeji TFT v združenom prístroji.

Systém na sledovanie únavy vodiča (DAW). Tento
štandardný prvok zvyšuje bezpečnosť na úplne novú
úroveň kontinuálnym monitorovaním a analyzovaním
spôsobu ovládania vozidla. Keď identifikuje odchýlky
spôsobené únavou, upozorní vodiča zvukovou výstrahou
a vyskakovacou správou na displeji v združenom prístroji,
aby si urobil prestávku na odpočinok.
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Farby interiéru a poťahy sedadiel

Čierny / 1-tónový

Béžový / Sahara Beige

Červený / Red Wine

Svetlošedý / Light Grey

Čierna látka
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Látka / Red Wine

Látka / Sahara Beige

Látka / Light Grey

Farby karosérie

Polar White

Platinun Silver

Micron Grey

White Sand

Olivine Grey

Moon Rock

Phantom Black

Fiery Red

Engine Red

Stellar Blue

Champion Blue
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Kolesá a prevodovky

,,
19 disk z ľahkej zliatiny

,,

17 disk z ľahkej zliatiny
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,,
18 disk z ľahkej zliatiny (nový)

,,
16 disk z ľahkej zliatiny

6-stupňová manuálna prevodovka (MT)
7-stupňová dvojspojková prevodovka (DCT)
8-stupňová automatická prevodovka (AT)

1 655 (1 660) mm

Rozmery a technické údaje

2 670 mm
4 480 mm

1 604 mm
1 850 mm
KAROSÉRIA
Karoséria
ROZMERY
Celková dĺžka (mm)
Celková šírka (mm)
Celková výška (mm)
Rázvor (mm)
Rozchod vpredu (mm) R16 / R17 / R18 / R19
Rozchod vzadu (mm) R16 / R17 / R18 / R19
Polomer otáčania (m)
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky
- podľa VDA
MOTOR
Typ
Zdvihový objem motora (cm3)
Druh paliva
Počet valcov
Kompresný pomer
Max.výkon (kW/k/ot/min)
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)
Príprava zmesi
Objem palivovej nádrže (l)
PREVODOVKA & POHON

1 615 mm

5-dverová samonosná

- benzínové motorizácie
- naftové motorizácie
- 48V mild hybrid

Typ
Pohon
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI
Max. rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)
SPOTREBA PALIVA (L/100KM) - PODĽA NORMY EU 2017/1151 (WLTP)
Cyklus
- nízky
- stredný
- vysoký
- veľmi vysoký
- kombinovaný
CO2 (G/KM)
Kombinovaný cyklus
HMOTNOSTI
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)
Maximálne zaťaženie strechy (kg)
RIADENIE
Typ
NÁPRAVY
Predná
Zadná
BRZDY
Predné
Zadné
PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík

1.6 GDI
zážihový radový
1591
BA 95 B
4
11:1
97 / 132 / 6 300
160,8 / 4 850
priame vstrekovanie

1.6 T-GDI
zážihový radový
1591
BA 95 B
4
10:1
130 / 177 / 5 500
265 / 1 500 - 4 500
priame vstrekovanie

4480
1850
1 645 / 1 650 - vr. strešných lyžín
2670
1 620 / 1 608 / 1 608 / 1 604
1 631 / 1 620 / 1 620 / 1 615
5,5
172
513 (lepiaca sada) 488 (plnohodnotná rezerva) / 1 503 a 1478
502 (lepiaca sada) 484 (dojazdová rezerva) / 1 492 a 1 474
459 (lepiaca sada) / 1 449
1.6CRDi VGT
vznetový radový
1598
NM
4
15,9:1
85 / 115 / 4 000
100 / 136 / 4 000
280 / 1 500 - 2 750
320 /2 000 - 2 250
Common Rail System
Common Rail System
62

2.0CRDi VGT
vznetový radový
1995
NM
4
16:1
136 / 185 / 4 000
400 / 1 750 - 2 750
Common Rail System

6-stupňová
manuálna
4x2

6-stupňová
manuálna
4x2

7-stupňová
dvojspojková
automatická
4x2

6-stupňová
manuálna
4x4

7-stupňová
dvojspojková
automatická
4x4

6-stupňová
manuálna
4x2

6-stupňová
manuálna
4x2

7-stupňová
dvojspojková
automatická
4x2

6-stupňová
manuálna
4x4

7-stupňová
dvojspojková
automatická
4x4

6-stupňová
manuálna
4x4

8-stupňová
automatická
4x4

182
11,5

203
9,2

201
8,9

202
9,5

201
9,1

175
11,8

180
11,2

180
11,8

180
11,4

180
12,0

201
9,9

201
9,5

9,5 - 10,0
7,5 - 8,0
6,8 - 7,2
8,3 - 8,8
7,9 - 8,3

10,2 - 10,4
7,7 - 7,9
6,8 - 7,1
8,1 - 8,5
7,9 - 8,2

9,6 - 10,0
7,1 - 7,7
6,5 - 7,1
8,0 - 8,8
7,6 - 8,2

11,2 - 11,4
8,3 - 8,8
7,4 - 7,8
8,8 - 9,2
8,6 - 9,0

9,8 - 10,2
8,0 - 8,7
7,2 - 8,0
8,8 - 9,6
8,3 - 8,9

5,8 - 6,5
5,2 - 6,1
4,8 - 5,6
6,2 - 7,0
5,5 - 6,3

5,8 - 6,5
5,2 - 6,1
4,8 - 5,6
6,2 - 7,0
5,5 - 6,3

6,1 - 6,6
5,6 - 6,1
5,1 - 5,5
6,3 - 7,1
5,8 - 6,3

6,8 - 7,0
6,3 - 6,6
5,7 - 5,8
6,9 - 7,0
6,4 - 6,6

6,7 - 7,0
5,8 - 6,4
5,6 - 5,8
6,9 - 7,3
6,2 - 6,6

7,2 - 7,9
6,3 - 7,0
5,8 - 6,4
6,9 - 7,4
6,5 - 7,1

7,7 - 8,7
6,5 - 7,4
5,9 - 6,4
6,7 - 7,3
6,6 - 7,2

179 - 189

180 - 187

172 - 186

195 - 204

188 - 203

145 - 165

145 - 165

151 - 166

167 - 172

164 - 173

170 - 185

174 - 188

1 242 - 1 385
1 820
1 200
650

1 470 - 1 636
2 110
1 900

1 502 - 1 668
2 140
1 600

1 531 - 1 697
2 170
1 900

1 562 - 1 727
2 200
1 600

1 507 - 1 664
2 120
1 400

1 507 - 1 664
2 120
1 400
750

1 525 - 1 682
2 145
1 600

1 578 - 1 735
2 195
1 400

1 601 -1 758
2 210
1 600

1 621 - 1 774
2 230
2 200

1 643 - 1 796
2 250
1 900

100

hrebeňové s posilňovačom riadenia
nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom
viacprvková
kotúčové s vnútorným chladením
kotúčové
215/70 R16, 225/60 R17, 225/55 R18, 245/45 R19

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Servisný interval:
30 000 km alebo 2 roky - čo nastane skôr (okrem 1,6 T-GDi 15 000 km alebo 1 rok - čo nastane skôr)
Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.
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Výraznejší,
inteligentnejší
a krajší.
So svojím sviežim novým vzhľadom, najmodernejšími asistenčnými systémami a zdokonalenými
motormi nový Tucson spĺňa všetky požiadavky dneška. Kombinuje variabilitu priestranného SUV
s atraktívnym, charakteristickým vzhľadom. Nový Tucson je venovaný zasväteným a preto s ním
vyzeráte dobre kedykoľvek a kdekoľvek – bez ohľadu na to, či cestujete do práce alebo za
zábavou. Ale neuspokojte sa s našimi slovami – zastavte sa u svojho predajcu Hyundai a pri testovacej jazde získajte osobnú skúsenosť. Alebo navštívte našu internetovú stránku a preskúmajte
možnosti online.

Viac informácií nájdete na hyundai.sk
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Záruka Hyundai 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov
sa vzťahuje iba na vozidlá Hyundai, ktoré boli prvý raz predané
autorizovaným predajcom Hyundai konečnému zákazníkovi, ako je
uvedené v podmienkach v záručnej knižke.
Hyundai Motor Czech, s. r. o.,
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
skladové číslo: 045050C

Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od
skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu
pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok
a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo
zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím
predajcom Hyundai o detailoch.

