TUCSON
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Čas je za
oblikovno
revolucijo.

Revolucija je tu! Prispela je v obliki Tucsona, ki s svojim drznim dizajnom ne predstavlja
zgolj naslednjega poglavja v razvoju modela, temveč piše popolnoma novo zgodbo.
A razvoja v svojem segmentu ne narekuje le s progresivnim dizajnom, temveč tudi z
najnaprednejšimi asistenčnimi in vodilnimi varnostnimi sistemi ter najobsežnejšo
paleto z elektriko podprtih pogonskih sklopov.
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Nov videz za nove čase.
Tucson uteleša spoj uglajenih in progresivnih linij, katerega rezultat je popolna oblikovna revolucija.
Dinamični geometrični vzorci, zašiljeni robovi in inovativna skrita parametrična žarometa poskrbijo,
da se na cesti predstavlja z nezamenljivim slogom. Prednji del zaznamuje posebna tehnologija
enosmernih ogledal (»half-mirror lightning«), ki ustvarja nepozaben prvi vtis. Ko sta žarometa
izklopljena, je na prednjem delu vozila opaziti le temen geometrični vzorec, saj se dnevne LED luči
popolnoma zlijejo s prednjo masko in so skrite v maski hladilnika. Ko luči vključite, pa maska vzdolž
obeh robov zažari in ustvari edinstven svetlobni podpis z visokotehnološkim pridihom. Ko vozilo stoji, se
žarometa zlijeta z masko in pričarata vznemirljivo podobo.
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Ko v svet športnih terencev
vstopi “Čutna športnost”.

Izklesane površine in dinamične linije Tucsona v svet modernega avtomobilskega oblikovanja prinašajo popolnoma
svež veter. Letvico v segmentu športnih terencev pa postavljajo višje kot kadar koli poprej. Z novo generacijo je
Tucson postal prvi Hyundaijev SUV, katerega podobo je zaznamovala nova oblikovna filozofija, imenovana “Čutna
športnost”. Sedaj je daljši in širši, njegova mišičasta podoba združuje zašiljene linije, dinamične proporce in
razgibane površine, ki poskrbijo za progresiven videz, obenem pa ohranjajo terenski značaj modela.
Za dizajn po vaši meri bo poskrbela še paleta devetih dinamičnih barv, medtem ko lahko streho odenete
v dva temna odtenka – Phantom Black ali Dark Knight.
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Izobilje prostora
za potovanja v
digitalnem slogu .

Ob vstopu v kabino vas bo prevzel občutek zračnosti in udobja, ki presega vsa pričakovanja.
Tu se prostornost, vrhunska tehnologija in napreden prikaz informacij zlijejo v harmonično
celoto, ki z impresivnim naborom pametnih rešitev postavlja nove standarde v segmentu.
Eno od osrednjih oblikovnih inovacij pri tem predstavlja odprti 10,25-palčni digitalni zaslon
merilnikov, ki se elegantno zliva z nadzorno ploščo na dotik. Gladke linije armaturne plošče
uglajeno prehajajo v vzorce na vratih in tako simbolno objamejo potnike. Z vsemi funkcijami
infozabavnega sistema ter klimatske naprave se upravlja na dotik, kar še okrepi trendovski
pridih in modernemu, zračnemu ambientu doda piko na i.
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Spoznajte novo
raven prostornosti.

Potniška kabina ni le oblikovno in tehnološko napredna, temveč je po zaslugi nove
platforme tudi daljša in širša. V njej boste zato izkusili raven prostornosti in udobja,
kakršne so potniki običajno deležni le v razred večjih vozilih. Ker so baterije
hibridne izvedenke premišljeno nameščene pod sedežno klop, druga vrsta sedežev
v vseh različicah Tucsona nudi največ prostora v segmentu. Nova generacija tako
prinaša največ prostornosti doslej, s čimer vsem potnikom zagotavlja udobje na
vsaki poti.
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Prilagodljiv za vsako življenjsko
avanturo.
Življenje je potovanje, na katerem je cilje lažje doseči, če se ob tem zabavamo. In Tucson je s svojima prostornostjo in vsestranskostjo
odličen spremljevalec na vsaki avanturi. Poenostavite si življenje s preprostimi rešitvami, kakršno predstavljata ročici za preklop naslonjala
sedežne klopi. Tako je le kratek poteg dovolj, da v zadku dobite kar 1.799 litrov prostornine. Za še več priročnosti naslonjalo preklopite
v razmerju 40:20:40, tako da lahko hkrati prevažate daljše predmete ali športno opremo ter več potnikov. Že v izhodišču je prtljažni prostor
zrasel, saj sprejme kar do 620 litrov prtljage (točna prostornina je odvisna od izbranega pogonskega sklopa in opreme).
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Naj se digitalna vozniška izkušnja prične zdaj.
Tucson je opremljen z najsodobnejšim paketom pametnih tehnologij, ki vam bodo na cesti zagotovili še več varnosti in udobja. Preden se odpravite na pot,
lahko kar na 10,25-palčnem zaslonu preverite svoj koledar in potrdite sestanek, svoj mobilni telefon pa odložite na površino za brezžično polnjenje.
Prav tako vam storitvi Apple CarPlay™ in Android Auto™ omogočata, da do svojih najljubših aplikacij in drugih funkcij na svojem pametnem telefonu
preprosto dostopate prek 10,25-palčnega zaslona. Različica zabavno-informacijskega sistema z 8-palčnim zaslonom se lahko s storitvama
Apple CarPlay™ in Android Auto™ poveže celo brezžično. Tako vam ne bo treba nikoli več iskati kablov. Telefonske klice in pošiljanje ter
sprejemanje sporočil lahko opravite prek glasovnega upravljanja, za prvovrstno glasbeno kuliso pa poskrbi vrhunski zvočni sistem KRELL.

Površina za brezžično polnjenje.

Vrhunski zvočni sistem KRELL.
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Bluelink® telematika.
Sistem Bluelink® Tucsonu prinaša najnaprednejše funkcije povezljivosti, ki jih nadgrajuje vrsta sistemov, s pomočjo
katerih je vsaka pot udobna in prijetna. Seznam pametnih funkcij, s katerimi lahko upravljate prek aplikacije
Bluelink, še nadgradi 5-letna brezplačna naročnina na Hyundaijeve storitve LIVE, vključene v navigacijski sistem.
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Pošiljanje navodil navigacije v vozilo.
Preprosto sedite v avto in začnite z navigacijo. Če je vaš
Tucson opremljen z navigacijskim sistemom, lahko z uporabo
aplikacije Bluelink pot načrtujete tudi izven vozila. Aplikacija
se poveže z navigacijskim sistemom in nanj naloži vaš načrt
poti, tako da vas sistem ob vašem prihodu v vozilo že čaka z
navodili.
Iskanje vozila.
Ste pozabili, kje ste parkirali? Preprosto odprite aplikacijo
Bluelink, ki vas bo vodila do avtomobila.

Upravljanje z vozilom na daljavo.
Ste pozabili zakleniti avto? Brez skrbi! Tucson vas bo na to
opozoril s sporočilom na vašem pametnem telefonu. Po
prejemu slednjega preprosto vtipkate PIN kodo, nato pa vrata
s pomočjo aplikacije Bluelink zaklenete ali odklenete kar na
daljavo.

Aktualne informacije o cenah goriva.
S pomočjo redno posodobljene podatkovne baze boste brez
težav poiskali najbližjo in najcenejšo bencinsko črpalko ter
tako prihranili čas in denar. Ušli vam ne bodo niti podatki o
delovnih časih črpalk in razpoložljivih načinih plačila, ki so
prikazani na zaslonu navigacijskega sistema.

Diagnostika vozila.
Za popolno brezskrbnost lahko kadarkoli preverite delovanje
vozila in sicer s pomočjo aplikacije Bluelink na svojem
pametnem telefonu.

Parkiranje na ulici ali na parkiriščih.
Funkcija omogoča, da boste prosto parkirno mesto našli hitro
in popolnoma brez stresa. Funkcija za iskanje parkirnih mest
za vas razišče možnosti parkiranja v garažnih hišah, na
parkiriščih ali drugih za to namenjenih površinah.

Storitev »Connected Routing«.
Izkoristite prednosti, ki jih prinašajo izčrpnejše prometne
informacije, natančnejše napovedi časa prihoda ter
zanesljivejše načrtovanje alternativnih poti. Zmogljiv oblačni
sistem Hyundai Cloud s pomočjo obsežne baze aktualnih in
preteklih prometnih informacij zagotavlja boljše načrtovanje
poti.
Storitev »Last Mile Navigation«.
Če morate svojega Tucsona parkirati, še preden prispete na
končno destinacijo, lahko navodila navigacije z osrednjega
zaslona posredujete aplikaciji Bluelink na svojem telefonu. Ta
vas bo nato s pomočjo tehnologije navidezne realnosti ali
zemljevidov Google Maps vodil do cilja.
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Praktičnost z veliko začetnico.
Ko je govora o praktičnosti, Tucson zlahka prepriča, saj se ponaša z izjemno vsestranskostjo in nepremagljivim udobjem. Za lažji vstop in izstop potnikov na zadnji klopi je tu
funkcija »Walk-in«, pri kateri se sovoznikov sedež s preprostim pritiskom na gumb pomakne naprej, njegovo naslonjalo pa se preklopi naprej. Izjemna rešitev so tudi pametna
prtljažna vrata, ki se samodejno odprejo, če se pametni ključ več kot 3 sekunde nahaja v bližini avtomobila. Ko s polnima rokama zapustite trgovino, se takšna pomoč še posebej
izkaže. Nastavite lahko celo višino, do katere se vrata odprejo. Prav tako bodo vaši sopotniki na poti uživali v gretju sedežev spredaj in zadaj ter zračnikih »Multi Air«, ki zrak v
kabino dovajajo indirektno in tako ustvarijo prijetnejše notranje okolje. Triconska klimatska naprava omogoča ločeno nastavitev temperature za voznika, sovoznika ter potnike na
zadnji klopi. In ko boste prispeli na cilj, bo skrb za parkiranje prevzel pametni sistem za parkiranje na daljavo. Z njegovo pomočjo boste svojega Tucsona vzvratno pomaknili na
parkirno mesto ali zapeljali z njega – na daljavo! Dovolj bo le preprost pritisk na gumb.

Zračniki »Multi Air« z indirektnim dovajanjem svežega zraka.
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Funkcija »Walk-in«.

Pametna prtljažna vrata.

Pametni sistem za parkiranje na daljavo.
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Več izbire. Več elektrike.

Več učinkovitosti.
Motorni paleti Tucsona smo dodali električni pospešek. Cilj pri razvoju je bil jasen: znižati emisije, ne da bi zmanjšali užitek v vožnji.
V ta namen Tucson ponuja najširjo paleto z elektriko podprtih agregatov v svojem segmentu. Izbirate lahko med bencinskim in dizelskim motorjem
z 48-voltnim blagim hibridnim sistemom. Tu pa so še popolnoma hibridna različica ter klasična bencinski in dizelski agregat.

Blagi hibridni sistem z 48-voltno baterijo
Motor

Baterija

Starter generator blagega hibridnega sistema z 48-voltno baterijo znatno zniža obremenitev motorja ter
zagotovi hitro in gladko speljevanje, nižjo porabo goriva ter nižje emisije CO2. Blagi hibridni sistem je na
voljo v kombinaciji z 1,6-litrskim bencinskim agregatom T-GDi, in sicer s 110 kW (150 KM) ali 132 kW
(180 KM) močmi, združljiv pa je tudi z 1,6-litrskim dizelskim motorjem CRDi, ki premore 100 kW (136 KM).

Hibrid
Motor

E-Motor

Baterija

Tucsona Hybrid poganjata 1,6-litrski bencinski motor T-GDi s tehnologijo Smartstream in električni motor s
44,2 kW. Slednjega napaja litij-ionska baterija s kapaciteto 1,49 kWh. Gre za najmočnejši pogonski sklop v
ponudbi, saj motorja skupaj razvijeta kar 169,2 kW (230 KM) moči in 350 Nm navora. Tako vam misel na
visoko porabo goriva ali pretirano raven emisij nikoli več ne bo pokvarila vozniškega užitka!

Priključni hibrid
Motor

E-Motor

Baterija

Polnilni
kabel

Na elektriko, ko želite. Na bencin, ko ga potrebujete. Zmogljiva baterija s 13,8 kWh vam s pritiskom na gumb
omogoča tudi povsem električni način vožnje. Ko se baterija izprazni, sistem samodejno preide v hibridni način
delovanja in aktivira bencinski motor s katerim lahko brezskrbno nadaljujete pot do začrtanega cilja - baterijo pa
napolnite, ko prispete na cilj. Tucson Plug-in Hybrid s svojim 1,6-litrskim bencinskim motorjem T-GDI s 132,4 kW
(180 KM) in 66,9 kW elektromotorjem zagotavlja 195 kW (265 KM) skupne izhodne moči in največji navor 350 Nm.

Tehnologija Smartstream
Motor

1,6-litrski bencinski motor T-GDi Smartstream razvije 110 kW (150 KM) in je opremljen s Hyundaijevo
edinstveno tehnologijo časovno spremenljivega krmiljenja odpiranja ventilov (CVVD), ki zagotavlja
optimalno zmogljivost agregata in nižjo porabo goriva, hkrati pa je okolju prijaznejši.
1,6 litrski dizelski motor CRDi Smartstream je na voljo s 85 kW (115 KM).
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Izjemno natančno pretikanje – kamorkoli.
Različica z 48-voltnim hibridnim sistemom je na voljo s 6-stopenjskim inteligentnim ročnim menjalnikom (IMT). Ta se v trenutku, ko voznik spusti stopalko za plin, samodejno loči od
motorja, s čimer zniža porabo goriva, saj motor preide v prosti tek. Tako dizelski kot bencinski agregat z 48-voltnim blagim hibridnim sistemom sta na voljo tudi s 7-stopenjskim
robotiziranim menjalnikom z dvojno sklopko, ki varčnost in zabavo ročnega pretikanja združuje z udobjem, kakršnega omogoča le samodejni menjalnik.
Hibridna različica je opremljena s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ki serijsko ponuja upravljanje po sistemu shift-by-wire. Hibridna različica je opremljena s 6-stopenjskim
samodejnim menjalnikom, ki serijsko ponuja upravljanje s stikali (shift-by-wire). To pomeni, da med načini (D, N, R in P) preprosto preklapljate s pomočjo tipk na osrednji konzoli. Ta
sistem je pri različicah z blagim hibridnim sistemom opcijsko na voljo tudi v kombinaciji s 7-stopenjskim robotiziranim menjalnikom. Klasična dizelski in bencinski motor sta na voljo s
6-stopenjskim ročnim menjalnikom.

Upravljanje s stikali (shift-by-wire).
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6-stopenjski inteligentni ročni menjalnik.

Izbira načina vožnje.
Izberite način vožnje, ki najbolj ustreza razmeram na cesti – in seveda vašemu razpoloženju! V Tucsonu zgolj pritisnete na gumb in v trenutku prilagodite
njegove vozne lastnosti. Glede na izbrani način vožnje se bo spremenila tudi barvna shema na 10,25-palčnem digitalnem zaslonu merilnikov. Možni so trije
načini vožnje: Normal, Eco in Sport. Za dinamično vožnjo izberite način Sport, ki izboljša odzivnost stopalke za plin, poskrbi za kasnejše pretikanje in zagotovi
nekoliko trše krmiljenje. Pri načinu Eco je v ospredju varčnost, kar pomeni nežnejše pospeševanje, optimalno pretikanje ter prilagojeno delovanje klimatske naprave.
Za hibridni pogonski sklop sta na voljo načina Eco in Sport. Če je vaš Tucson opremljen še z elektronsko nadzorovanim vzmetenjem, pa se ob spremembi
voznega načina prilagodi tudi delovanje vzmetenja za vsako kolo posebej, kar pripomore k še boljši vodljivosti.

Način vožnje Normal.

Načina vožnje Eco / Sport.
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Naelektrena učinkovitost.

Tucson Hybrid.

Tucson Hybrid s pomočjo električne energije poskrbi, da vsak liter goriva bolje izkoristite. In najboljše pri tem je, da vam za to ni treba polniti vozila ali spreminjati svojih vozniških navad. Njegova izjemna
učinkovitost izvira iz kombinacije bencinskega in električnega motorja, ki s skupnim delovanjem znižujeta porabo goriva in raven emisij. Električni del sklopa pri tem podpira zmogljiva litij-ionska baterija.
Hibridni sistem tako glede na razmere in potrebe neopazno preklaplja med bencinskim in električnim motorjem, lahko pa aktivira tudi oba skupaj. Elektromotor omogoča tudi regenerativno zaviranje,
pri katerem namesto zavor upočasni vozilo in na ta način polni baterijo, tako da tega ni treba početi vam. Na ta način zbrano električno energijo izkoristi pri pospeševanju, vožnji v hrib ali vožnji pri nizki hitrosti,
ko na ta način zmanjša obremenitev bencinskega motorja in zniža porabo goriva.
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Najboljše iz obeh svetov.

Plug-in Hybrid.

Tucson Plug-in Hybrid ponuja najboljše iz obeh svetov. Na elektriko, ko želite. Na bencin, ko ga potrebujete. Njegova zmogljiva litij-ionska polimerna baterija s 13,8 kWh vam z enostavnim pritiskom na gumb
omogoča povsem električni način vožnje z dosegom do 50 km. Paralelni hibridni sistem, ki ga skupaj tvorita bencinski in električni motor, omogoča tako vožnjo izključno na bencin, le na elektriko ali oboje,
saj med vožnjo bencinski in električni motor sodelujeta. Nastavljivo regenerativno zaviranje med vožnjo zagotavlja polnjenje baterije. Ne glede na to, kako daleč se odpravite, lahko zaradi izjemne prilagodljivosti
vozila, vsako pot prevozite brez skrbi. Odpravite se kamorkoli vam poželi srce. In ko prispete na cilj, napolnite baterijo. Tucson Plug-in Hybrid je opremljen z vgrajenim polnilcem z močjo 7,2 kW in ga lahko polnite
na javni polnilnici z izmeničnim tokom, na domači polnilnici ali kar na gospodinjski vtičnici.
*Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Doseg po meritvah WLTP. Doseg vožnje se lahko razlikuje glede na razmere na cesti, način vožnje in temperaturo.
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Pripravljen na vse.
Za volanom Tucsona ste lahko vedno samozavestni, saj boste kos vsakemu izzivu. Opcijski
način za preklop med terenskimi načini vožnje, elektronsko nadzorovano vzmetenje ter že
dobro poznan Hyundaijev štirikolesni pogon HTRAC poskrbijo, da vas tudi na brezpotju nič ne
bo zaustavilo.

SNEG
BLATO
PESEK

Elektronsko nadzorovano
vzmetenje.
Z opcijskim sistemom za
elektronski nadzor vzmetenja
(ECS) boste uživali v udobnejši
vožnji in boljši vodljivosti. Sistem
ECS nadzira blaženje na vsakem
kolesu posebej, s čimer
preprečuje nagibanje vozila ter
poskrbi za boljšo lego na cesti.

SNEG
BLATO
PESEK

HTRAC pogon na vsa kolesa
Ko se vreme poslabša, vas HTRAC ne glede na razmere premika naprej. HTRAC je elektronsko
nadzorovani štirikolesni pogon, ki zaznava hitrost vozila in razmere na cesti ter temu primerno
prilagaja delovanje zavor levega in desnega kolesnega para, obenem pa aktivno nadzira razporejanje
navora med prednjo in zadnjo osjo ter tako skrbi za maksimalno stabilnost vozila v zavojih in na
spolzkem cestišču.

Terenski načini vožnje
Sneg? Pesek? Blato? Ni problema! Le
premaknite stikalo in preprosto
preklapljajte med različnimi terenskimi
načini vožnje. Vsak od njih prilagodi moč
in navor motorja, s čimer v oteženih
razmerah zagotovi maksimalen oprijem.
Sistem je na voljo za hibridno različico s
štirikolesnim pogonom in samodejnim
menjalnikom.
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SNEG
BLATO
PESEK
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Sistem kamer za 360-stopinjski pogled okolice vozila (SVM)
Olajšajte si parkiranje s 360-stopinjskim pregledom okrog vozila. Štiri kamere visoke ločljivosti, nameščene spredaj, zadaj in ob strani, vsak trenutek budno spremljajo celotno okolico vozila.
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Vedno pozoren na vašo varnost.

Slikovni prikaz območja mrtvega kota v instrumentni plošči (BVM)
Sistem prikazuje dogajanje v mrtvem kotu. Zagotavlja varno menjavo voznih pasov, saj ima voznik jasno predstavo kaj se dogaja ob strani za njim.

Sistem za opozarjanje na prisotnost potnikov na zadnjem sedežu (ROA)
Sistem opozarja na premikanje na zadnjih sedežih potem, ko je voznik zapustil vozilo.
Sistem za nadzor voznikove zbranosti (DAW)
Sistem v primeru, da zazna vzorec, ki nakazuje na neprevidno ali nezbrano vožnjo, voznika z napisom
na zaslonu instrumentne plošče opomni, da je čas za počitek.
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Da boste s seboj na pot vzeli še manj skrbi in na cesti še bolj uživali, bo poskrbela kombinacija vodilnih asistenčnih sistemov ter najnaprednejših varnostnih funkcij, združenih pod oznako
SmartSense. Tucson s samodejnim zaviranjem preprečuje nesreče, vam pomaga ostati varno znotraj svojega voznega pasu, obenem pa opreza za vozili v vašem mrtvem kotu.
Na nevarnost vas opozori, še preden jo zaznate sami.

Sistem za preprečevanje naleta v križišču
To je sistem, ki preprečuje/zmanjšuje posledice trčenja tudi v primeru, ko voznik
zavija levo v križišču. Če obstaja nevarnost trčenja, sistem samodejno aktivira
zavore.
Highway Driving Assist (HDA)
Sistem HDA je pomoč vozniku na avtocesti. Potrebne podatke o voznem pasu
zagotavlja navigacijski sistem in poskrbi, da ostanete na sredini voznega pasu ter
potujete na varni razdalji za vozilom pred vami in vozite v skladu z omejitvijo
hitrosti.
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Aktivni radarski sistem za prednastavitev hitrosti s podporo navigacijskega
sistema (NSCC-C)
Sistem deluje na avtocesti in prilagaja hitrost vozila konfiguraciji terena. Ko se
vozilo z nastavljenim tempomatom približuje ovinku, sistem na osnovi podatkov
navigacije prične zmanjševati hitrost vozila do višine, ki omogoča varno vožnjo.
Aktivni sistem za prednastavitev hitroski z omejevalnikom (SCC w/Stop & Go)
Zagotavlja več varnosti in manj stresa. Ohranja nastavljeno razdaljo do vozila pred
vami ter samodejno zmanjša oziroma poveča hitrost do nastavljene. Funkcija nudi
tudi samodejno ustavljanje in speljevanje.

Sistem ohranjanja smeri in sledenja oznakam voznega pasu (LFA)
Sistem samodejno prilagaja krmiljenje, da ohranja Tucsona na sredini voznega
pasu.
Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA)
Sistem s pomočjo prednje kamere nadzira črte na cestišču. Če vozilo zaide preko
slednjih, voznika na to opozori in s prevzemom nadzora nad krmiljenjem pomaga
vozilu, da se vrne v varno območje.

Sistem za zaznavanje mrtvih kotov s funkcijo preprečevanja trka (BCA)
Sistem s pomočjo dveh radarskih senzorjev v spodnjem delu zadnjega odbijača
zaznava vozila v vašem mrtvem kotu in vas nanje opozori. Če v tovrstni situaciji
aktivirate smernik, vas bo zvočno opozoril na nevarnost ter aktiviral zavore, da
prepreči morebitno trčenje.
Sistem za preprečevanje naleta ob prečnem prometu zadaj (RCCA)
Zmanjša tveganje trka s približajočim se vozilom ob vzvratni vožnji oziroma izhodu
iz parkirnega mesta. Voznika opozori z zvočnim in vizualnim opozorilom.

Inteligentni sistem za prepoznavanje prometnih znakov (ISLA)
Sistem ISLA vas v primeru, da prekoračite hitrost, na to opozori z zvočnim in
grafičnim signalom. Če ga uporabljate v kombinaciji z aktivnim sistemom za
prednastavitev hitrosti, lahko vozilo tudi samodejno upočasni.
Funkcija opozarjanja na speljevanje vozila pred vami (LVDA)
Ta pametni sistem v mestni gneči ali križišču opozori voznika, ko vozilo pred njim
po postanku zopet spelje.

Opozorilo na nevarnost pri izstopanju iz vozila (SEW)
Ta pametna funkcija ob izstopu iz vozila opozori potnike na nevarnost
približajočega se vozila.
Sistem za samodejni vklop in zasenčenje dolgih žarometov (HBA)
Sistem ne zaznava le vozil na nasprotnem pasu, temveč tudi vozila pred vami in
vedno ustrezno prilagodi dolžino žarometov.
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Izrazite svoj edinstven slog.
Tucson prinaša tri živahne nove barve karoserije: Shimmering Silver, Amazon Grey in Teal. Tako je na izbiro kar devet edinstvenih barv,
ki jih lahko združite še s temno streho v odtenku Phantom Black ali Dark Knight. Sedaj imate še več možnosti, da ga približate svojemu osebnemu stilu.

*kovinska barva
**mineralna barva

Phantom Black (PAE)**

Polar White (PYW)

Shimmering Silver (R2T)*

Shadow Grey (TKG)

Dark Knight (YG7)**

Opcijska dvobarvna zunanjost / streha Dark
Knight

Opcijska dvobarvna zunanjost / streha Dark
Knight

Opcijska dvobarvna zunanjost / streha Dark
Knight

Opcijska dvobarvna zunanjost / streha Phantom
Black

Opcijska dvobarvna zunanjost / streha Phantom
Black

Teal (TG8)*

Amazon Grey (A5G)*

Silky Bronze (B6S)*

Engine Red (JHR)

Sunset Red (WR6)**

Opcijska dvobarvna zunanjost / streha Phantom
Black

Opcijska dvobarvna zunanjost / streha Phantom
Black

Opcijska dvobarvna zunanjost / streha Dark
Knight

Opcijska dvobarvna zunanjost / streha Phantom
Black

Opcijska dvobarvna zunanjost / streha Phantom
Black
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Barve notranjosti

Črna.

Dvobarvna siva.

Črno blago.

Črno usnje.

Dvobarvno sivo blago.

Dvobarvna črna (paket Teal).

Dvobarvno sivo usnje.

Dvobarvna črna (paket Teal).

Mere

Dvobarvna črna (paket Teal).

Višina
(vključujoč
vzdolžne
nosilce za
strešni
prtljažnik)

Enota : mm

1.650
Širina
Kolotek spredaj

1.865
1.604

Dolžina
Medosna razdalja

4.500
2.680

Kolotek zadaj

1.615
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Odkrijte njegovo
športno plat.

Radi naredite izjemen vtis? Sedaj lahko to storite tudi na cesti
in sicer z dinamičnim paketom N Line, ki ga je navdihnil svet
motošporta. Ta poleg številnih športno obarvanih oblikovnih
dodatkov prinaša tudi elektronsko nadzorovano vzmetenje,
ki podvozje lahko prilagodi športnejši vožnji.
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Profesionalna samozavest
do zadnje podrobnosti.

Novi TUCSON N Line s številnimi oblikovnimi dodatki, ki jih je navdihnil svet
motošporta, pooseblja dirkaško eleganco. Še agresivneje zašiljen prednji del
zaznamujejo posebna različica parametrične maske N Line in širši stranski reži
za zrak, LED žarometa pa krasi črna obroba. Odbijač in odprtina za dotok zraka
pod masko sta v športnem duhu optično razširjena navzven. Tako sta višja in
širša kot pri običajnem TUCSONU, s čimer poskrbita za še bolj izklesan videz
prednjega dela.
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Premišljen, izpopolnjen
in prefinjen.
Športen značaj zadka pri TUCSONU N Line še dodatno poudarja aerodinamično oblikovan spojler, ki ni več enak tistemu
na klasičnem modelu. Da so oblikovalci navdih črpali v svetu najzmogljivejših dirkalnikov, priča tudi dvojna izpušna cev.
Stranski profil vozila zaznamujejo pragovi v barvi karoserije, ki pripomorejo k še dinamičnejšim proporcem in prefinjeni
eleganci. V barvo so odeti tudi obrobe kolotekov in odbijači, s čimer značaj vozila postane še bolj športno nabrit.
Za piko na i obrobe stranskih stekel krasi svetleče črna barva, ki zaznamuje tudi dinamično zašiljeni C-stebriček.
Ta v dirkaškem duhu simbolizira gibanje naprej.
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Dinamični oblikovni dodatki.
Da bi oblikovalci novega TUCSONA N Line še posebej poudarili stabilen izgled, ki ustvari vtis krepkega, mogočnega vozila,
so razširili masko hladilnika in odbijač, s tem pa ustvarili še bolj mišičast videz.

Prednji del zaznamujejo razširjeni odbijač N Line in povečane ter športno preoblikovane odprtine za dotok zraka.
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Maska N Line izstopa s še bolj dinamično prefinjenim parametričnim vzorcem, ki poskrbi za še zanimivejšo igro odsevov.

Pravokotno oblikovan zadnji odbijač je v popolni harmoniji s športno zašiljeno dvojno izpušno cevjo
in svetlo srebrnim vložkom, ki ga obroblja rdeč odbojni pas.

Filozofijo čutne špornosti dopolnjujejo še močna, športna 19-palčna platišča s parametričnim vzorcem,
ki se sklada z geometrijsko strukturo ostalih linij.
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Nadgradite svojo cono udobja.
Pozdravite nov nivo dovršenosti. Vstopite v nadgrajeno kabino TUCSONA N Line in začutite spoj elegance in profesionalizma, ki prežema vsak kotiček. Športna prednja sedeža N Line
sta odeta v kombinacijo črnega semiša in usnja, krasijo pa ju logotipa serije N in rdeči kontrastni šivi, ki jih boste zagledali tudi na vratih in zaslonu za roke. Ostali elementi, značilni za
serijo N Line, se glede na izbiro motorja nahajajo bodisi na prestavni ročici bodisi na konzoli z gumbi samodejnega menjalnika. Za še več športnega vtisa poskrbi strop v črni barvi,
dirkaško razpoloženje pa budijo tudi pedala in zaščita pragov iz aluminija.

V prefinjeno usnje, prepredeno z rdečimi kontrastnimi šivi, je oblečen tudi volanski obroč serije N,
ki se ponaša z aluminijastima krakoma in logotipom modelne linije N.

Logotip N krasi tudi elegantno površino, ki obdaja gumbe samodejnega menjalnika.
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Verjemite temu,
kar občutite na
lastni koži.
S kombinacijo uglajenega in progresivnega dizajna se Tucson upira klasiki,
premika meje v svojem segmentu in vanj prinaša popolnoma nova pravila
igre. Njegova zunanjost vas bo očarala z mišičastimi površinami in
dinamičnimi linijami, v kabini pa vas bo prevzela raven prostornosti, udobja
in praktičnosti, ki presega vsa pričakovanja. Obiščite najbližji Hyundaijev
prodajno-servisni center ter se prepričajte sami. Kajti najlažje je verjeti
temu, kar občutite na lastni koži.
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Hyundai Avto Trade,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si

1 5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai prodana
preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila.
2 Garancija 8 let oziroma 160.000 prevoženih kilometrov na baterijo.
Vsi podatki, navedeni v tej brošuri, so začasne narave ter se lahko kadar koli in brez predhodne najave
spremenijo. Prikazane barve karoserije se lahko zaradi omejitev pri tiskanju razlikujejo od dejanskih barv.
Prikazani produkti ustrezajo ponudbi in naboru opreme, ki sta namenjena za evropsko tržišče. Brošura
predstavlja tudi vozila, opremljena z doplačljivo dodatno opremo, ne prikazuje pa polnega nabora opremskih
opcij. Hyundai si pridržuje pravico do spreminjanja navedenih tehničnih podatkov ter podatkov o opremi brez
predhodnega obvestila. Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Hyundai.
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