TUCSON

Здобувай
перемоги.
Усвідомлюючи, що ви – джерело безмежного
потенціалу, ви постійно намагаєтесь стати
кращим. Настав час пізнати непізнане.
Починайте з малого, робіть помилки, але
не зупиняйтесь. Кожна перемога свідчить
про ваш розвиток. Тому що ці моменти
та здобутий досвід – безцінні.
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Покладайся
на партнера.
Життя сповнене несподіванок. Але з надійним партнером вам нема чого
боятися. Tucson робить усе, щоб ваші щоденні виклики були легкими
та приємними, незалежно від їх складності. Динамічний стиль та провідна
продуктивність нового Tucson забезпечують впевненість та безпеку,
яких ви потребуєте, коли намагаєтесь вийти за рамки буденності.
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Дизайн екстер’єру,
що вселяє впевненість.
Гучно заявіть про себе та не соромтесь. Оновлений, сміливий вигляд
дозволяє Tucson миттєво виділитись із натовпу завдяки виразному
дизайну фар головного світла, “каскадній” решітці радіатору,
новим колісним дискам, заднім ліхтарям та задньому бамперу.
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Вражаючий погляд нових фар головного світла зі світлодіодними денними ходовими
вогнями не залишить байдужим, а вдосконалена форма задніх комбінованих ліхтарів
підкреслює спортивний та динамічний характер оновленого Tucson.

Світлодіодні фари головного світла
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Задні комбіновані LED ліхтарі
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Змістовні
функції інтер’єру.
Якщо ви прийняли рішення зробити зміни, дійте. Місце для водія у новому
Tucson розроблено таким чином, щоб надати вам максимального комфорту,
а передові функції, якими оснащений автомобіль, допомагають
сфокусуватись на головному. Просторий салон Tucson настільки великий,
що ви з легкістю розмістите усе необхідне приладдя.
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Еко шкіра та інші високоякісні матеріали, які були використані для оздоблення
нової передньої панелі Tucson, створюють відчуття преміальності, а “плаваючий”
8-дюймовий монітор мультимедійної системи дозволить отримувати усю
потрібну інформацію легко та зручно.

“Плаваючий” 8-дюймовий монітор мультимедійної системи
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Оздоблення передньої панелі еко шкірою
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Вирушай у подорож
з максимальним комфортом.
Сидіння водія нового Tucson, що може регулюватися у 10 напрямках, забезпечить максимальний комфорт, куди
б не лежав ваш шлях. Налаштуйте ваше сидіння якомога зручніше та скористайтеся усіма доступними опціями,
включаючи додатки Apple CarPlay та Android Auto, а також порт бездротової зарядки для смартфона.

Вбудовані додатки Apple CarPlay та Android Auto
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Система бездротової зарядки
Електрорегулювання сидіння водія у 10-ти напрямках

Багажник з встановленою
полицею

Задні сидіння складені на 40%

Задні сидіння складені на 60%

Задні сидіння складені
повністю
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Підживи свою
пристрасть.
Та вирушай
за перемогами.
Бензинові та дизельні двигуни нового Tucson працюють у парі із
високопродуктивними трансмісіями для максимальної економії палива
та комфортного водіння. Визнана динамічність Tucson дозволить вам скоріше
та якісніше долати усі перешкоди на шляху до успіху.

1.6 T-GDi бензиновий двигун

2,0 MPi бензиновий двигун

2,0 CRDi дизельний двигун

177

Максимальна
потужність
к.с./5,500 об./хв

155

Максимальна
потужність
к.с./6,200 об./хв

185

Максимальна
потужність
к.с./4,000 об./хв

265

Максимальний
крутний момент
Н∙м/1 500~4 500 об./хв

192

Максимальний
крутний момент
Н∙м/4 000 об./хв

400

Максимальний
крутний момент
Н∙м/1 750 ~ 2 750 об./хв

•7-ступінчаста роботизована коробка передач DCT

•6-ступінчаста механічна /автоматична коробка передач

7-ступінчаста роботизована коробка передач DCT
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8-ступінчаста автоматична коробка передач

8-ступінчаста автоматична коробка передач
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Почувайся настільки зухвало, наскільки це
можливо – про твою безпеку подбає Tucson.
Передові технології водіння, застосовані у новому Tucson, базуються
на суворих заходах безпеки, на які завжди можна покластися
Вибір режиму їзди
Натискання кнопки на центральній консолі дозволить обрати
один з трьох режимів їзди – Eco, Normal або Sport – для
забезпечення максимального комфорту у будь-якій ситуації.
Надміцна високоякісна сталь (AHSS)
Система повного приводу HTRAC

6 подушок безпеки

HTRAC – це електронна система повного приводу, яка автоматично визначає швидкість автомобіля та дорожні умови, щоб контролювати гальмування між лівим
та правим колесами та використовувати активний розподіл тяги поміж передньою та задньою віссю задля збереження стійкості під час їзди слизькими дорогами.

Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира, дві бічні подушки
та шторки безпеки захищають пасажирів у разі зіткнення.
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Завдяки збільшенню використання у конструкції корпусу надміцної високоякісної сталі власного виробництва Hyundai (51%) та технології гарячого
штампування, новий Tucson став міцнішим та безпечнішим. Посилення вузлів з’єднання деталей кузову та встановлення вузлів навантаження дозволило
поліпшити результати моделі під час випробувань на зіткнення, що свідчить про найвищий рівень захисту у реальному житті.
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Наш передовий комплекс безпеки та допомоги водію Hyundai SmartSense, яким оснащено новий Tucson, покликаний
забезпечити найвищий рівень безпеки у будь-яких ситуаціях.
Система кругового огляду
Вдосконалена система кругового огляду з 4 камерами з високою
роздільною здатністю, надає водію інформацію про обстановку
навколо автомобіля.

Інтелектуальний круїз-контроль з системою Stop&Go (SCC)*
Ця провідна система здатна самостійно підтримувати безпечну швидкість
та дистанцію до автомобілів, що рухаються попереду, позбавляючи водія
необхідності використовувати педалі газу та гальма.

Система стеження за втомою водія*
Система допомоги при парковці (PAW)

Система попередження про об’єкти у «сліпих» зонах (BSW)

Безпечний виїзд з парковки заднім ходом (RCCW)*

Система освітлення поворотів (LBA-S)

У разі, якщо у “сліпих” зонах автомобіля з’явилися інші транспортні засоби, система
попередить про них водія за допомогою візуальних та звукових сигналів.

Система попередження зіткнення збоку при виїзді з парковки заднім ходом попереджає водія про небезпеку в разі
виявлення автомобіля, що рухається навперейми.

Допомагає водію під час їзди у темряві, підсвічуючи повороти
за рахунок додаткових ламп ближнього світла.
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Сенсори у передньому та задньому бампері вчасно визначають наявність
сторонніх об’єктів при парковці та повідомляють про них водія за допомогою
звукових та світлових сигналів.

Ця система визначає ознаки втоми водія та сповіщає про
можливість відпочинку за допомогою повідомлення на панелі
приладів
* Ця функція може бути недоступна для українського ринку
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Опції

16” легкосплавні диски

Світлодіодні денні ходові вогні

17″ легкосплавні диски

18″ легкосплавні диски

Бічні дзеркала з повторювачами поворотів та

19″ легкосплавні диски

Хромовані зовнішні ручки дверей

Травмобезпечні вікна

Інтелектуальна система відкриття багажнику

Обігрів керма

лампами освітлення простору навколо дверей

Панорамний дах
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Хромований молдинг поясної лінії

Панель приладів SuperVision

7”дисплей мультимедійної системи

5”дисплей мультимедійної системи

Двозонний клімат-контроль

Вентиляція та обігрів передніх сидінь

Регулювання кута нахилу спинки задніх сидінь

USB-зарядка для пасажирів заднього ряду

з кольоровим 4.2” дисплеєм

Бічні молдинги

Додатковий LED стоп-сигнал

Подвійний глушник

Акустична система Krell

Електронне паркувальне гальмо
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Кольори інтер'єру

Технічні характеристики
Двигун
Тип

1.6 T-GDi бензин
3

Об'єм (cм )
Макс. потужність (к.с. / об.хв.)
Макс. крутний момент (Hм / об.хв.)

2.0 Nu бензин

2.0 CRDi дизель

1,591

1,999

1,995

177 / 5,500

155 / 6,200

185 / 4,000

265 / 1,500 ~ 4,500

192 / 4,000

400 / 1,750 ~ 2,750

Підвіска
Тип

Передня/Задня

типу Мак Ферсон / багатоважільна

Привід
Тип приводу

повний

повний

передній / повний

Гальма

Чорний однотонний

Cірий двотонний

Бежевий двотонний

Передні

дискові

дискові

дискові

Задні

дискові

дискові

дискові

Коробка передач
Механічна

6-ступінчаста

Автоматична
Тканина

Тканина

Тканина

Текстиль

Текстиль

8-ступінчаста

6-ступінчаста

Розміри (мм)

Текстиль

Еко шкіра

Еко шкіра

7-ступінчаста DCT

Довжина

4,475

Ширина

1,850

Висота

1,655

Колісна база

2,670

Еко шкіра
Одиниці виміру: мм.

Кольори екстер'єру

Висота
(з рейлінгами)

1,655
(1,660)

Champion Blue
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Engine Red

Fiery Red

Micron Grey

Moon Rock

Olivine Grey

Phantom Black

Platinum Silver

Polar White

Stellar Blue

White Sand

Ширина
Передня колія

1,850
1,604

Довжина
Колісна база

4475
2,670

Задня колія

1,615
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Не бійся ризикувати.
Почни здобувати
перемоги з новим Tucson.
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ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора.
www.hyundai.com.ua

Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього повідомлення
і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності в поданні кольору транспортного
засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені продукти відповідають пропозиції і асортименту
обладнання для європейських ринків. Транспортні засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені
додатковим обладнанням за додаткову плату, не всі версії моделі включені до цієї брошури. Hyundai Motor Company
залишає за собою право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення.
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної інформації про
ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт місцевого дистриб’ютора Hyundai або проконсультуйтесь в
офіційному дилерському центрі Hyundai.

