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Seznamte se s vozem, 
který mění pravidla hry.
Hyundai Tucson.
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Odvážná fúze atletického 
designu a vyspělé  
techniky.
První dojem, který ve Vás zanechá Hyundai Tucson, bude ovlivněn  
dynamickou kombinací ladně tvarovaných ploch, sebevědomých proporcí,  
ostrých linií a nejnovější podobou charakteristické šestiúhelníkové masky 
chladiče Hyundai.

Navzdory nezaměnitelnému profilu vozu kategorie SUV vyzařuje design  
Tucsonu agilitu a eleganci, od LED předních světlometů až po štíhlé zadní 
sdružené svítilny. Zajímavé řešení černých ochranných lemů zvýrazňujících 
podběhy kol vytváří dojem pohybu i u stojícího vozu. Široce rozkročené 
proporce karosérie zdůrazňují společně s výrazně tvarovanými předními 
a zadními nárazníky stabilitu vozu na silnici.

Hyundai Tucson, zkonstruovaný a vyráběný v Evropě je postaven na zcela 
nové platformě, která zahrnuje vyspělá technická řešení, jejichž  
kombinací je zaručena radost z komfortní a bezpečné jízdy za všech  
provozních podmínek. Nabídka motorů s výkonem od 85 po 135 kW patří  
mezi nejširší ve své třídě. Na výběr máte tři vznětové a dvě zážehové jednotky 
– a k tomu sofistikovanou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku se sotva 
znatelným řazením. I to je důkazem, že přitažlivost modelu Tucson není jen 
v jeho vzhledu.

Kombinovaná spotřeba paliva modelu Hyundai Tucson: 4,4 - 7,6 l/100 km. 
Kombinované emise CO2 modelu Hyundai Tucson: 119 - 183 g/km.
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Moderní design.
Komunikativní a přehledný.
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Potěšení pro  
smysly umocněné  
intuitivní technikou.
Posaďte se do modelu Hyundai Tucson a vstoupíte do světa  
prostorného komfortu vyrobeného z velmi kvalitních materiálů. Poloha  
sedadla řidiče byla optimalizována pro ještě příjemnější cestování s maximální 
kontrolou ve všech myslitelných situacích, zatímco rozmístění přístrojů  
a ovládacích prvků Vám umožní maximální soustředění na řízení.  
Nová generace navigačního systému zahrnuje služby TomTom LIVE - 
bezplatně po dobu 7 let - s nimiž snadno dojedete do každého cíle.

Elektricky ovládaná přední kožená sedadla mohou být v chladném počasí 
vyhřívaná, a v parném létě odvětrávaná, zatímco všichni cestující si budou 
užívat panoramatické střešní okno, které lze otevřít doslova dokořán. Uvnitř je 
velkorysý prostor pro pět cestujících, kteří mají i při obsazení všech sedadel 
k dispozici více než dostatečný zavazadlový prostor o objemu 513 litrů.

Dokonce i v extrémních situacích budete mít pocit naprosté jistoty díky 
rozsáhlé výbavě v oblastech aktivní a pasivní bezpečnosti. Mezi  
výjimečné prvky patří systém autonomního brzdění v nouzových situacích  
AEB (Autonomous Emergency Braking), asistent pro jízdu v jízdním pruhu  
LKA (Lane Keeping Assist) s aktivními zásahy do řízení a systém RTCA 
(Rear Traffic Cross Alert), který s rozsahem snímání 180° zaznamená k zádi 
přijíždějící vozidla při couvání. Systém pro sledování slepého úhlu BSD  
(Blind Spot Detection) Vás upozorní na blízká vozidla a systém pro  
sledování dopravních značek omezujících rychlost si všimne značek vedle 
silnice i nad silnicí, abyste se vyhnuli nepříjemnostem.

Hyundai Tucson je navržen a zkonstruován tak, aby Vám imponoval odvážným 
vzhledem, pozoruhodnou technikou a potěšením z jízdy.
Je to vůz, který skutečně mění pravidla hry.
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Nové myšlení. Nové možnosti.
Ve společnosti Hyundai jsme inspirováni vášní vyrábět vozy, které překonávají Vaše očekávání. Usilujeme  
o realizaci takových zařízení a prvků, jaké mají být, a nikoli takových, jaké jsou běžné. Hledáme odpovědi ještě dřív, 
než je položena otázka. Nikdy nepřestaneme hledat lepší řešení, díky nimž vytěžíte ze svého života víc.  
Máme to v krvi.

Co to pro Vás znamená? To znamená, že Hyundai, který řídíte, byl zkonstruován tak, aby Vás překvapoval  
svou vrozenou kvalitou. Aby byl svým výrazným designem Vaším vkusným doplňkem. Aby pečoval o Vás,  
Vaši rodinu a cestující s maximální odolností, a aby minimalizoval svůj vliv na životní prostředí. To všechno  
je produktem nového myšlení, které otvírá svět nových možností.

Co je skryto za logem?
Rádi bychom Vám rovněž řekli něco o tom, kdo jsme, jak důležitá je pro nás 
Evropa, a také Vám chceme ukázat malý výhled do budoucnosti.

Zdravý růst.
Po evropských silnicích již jezdí více než 3 miliony vozů Hyundai, a to díky 
neustálému růstu naší značky. Výsledkem je stále početnější komunita spoko-
jených majitelů vozů Hyundai napříč celým kontinentem. Z globální perspektivy 
je Hyundai Motor v současnosti pátým největším výrobcem automobilů na světě, 
a to znamená, že máme k dispozici obrovské zdroje pro vývoj automobilů, které 
chcete řídit.I to je součást našeho závazku vůči Vám.

Expresivní design.
Automobilový design je otevřeným vyjádřením emocí, touhy a záměrů. Nejde 
v něm jen o trendy, ale především o hodnoty – Vaše hodnoty a naše hodnoty. 
Ukazuje, že rozumíme tomu, co hledáte, a že usilujeme o výrobu vozidel, která 
nejprve překonají Vaše očekávání a pak potvrdí Vaši důvěru, kterou do nás 
vkládáte. Náš designérský styl kombinuje smyslné křivky, ostré linie a vyvážené 
proporce pro vyjádření vrozené vnitřní síly.

Zaměření na Evropu.
Už první pohled na naši modelovou řadu okamžitě potvrdí, že vyrábíme vozy, 
v nichž se budete cítit jako doma. To by ostatně nemělo být překvapující:  
95 % všech nových vozů Hyundai na evropských silnicích bylo navrženo  
a zkonstruováno v technickém středisku Hyundai Motor v německém  
Rüsselsheimu.  Několik modelů se vyrábí v našem českém výrobním závodě 
v Nošovicích. Tucson není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Více než čtvrt 
milionu lidí v Evropě je hrdými zaměstnanci společnosti Hyundai. Každoročně 

odvádíme v Evropě na daních 1,7 miliardy Eur a 72 % komponentů, v hodnotě 
3,4 miliardy Eur, odebíráme od evropských dodavatelů. Naše prodejní 
a distribuční síť přispívá k evropskému HDP částkou 2 miliardy eur.

Upevňujeme úspěch.
Stát na místě nikdy nebylo součástí naší DNA. Víme, že chceme-li úspěch,  
musíme tvořit, inovovat a neustále zvyšovat měřítka kvality. Ukázkou našich in-
vestic v Evropě je testovací středisko Hyundai na proslulém Nürburgringu, jehož 
nejmodernější vybavení nám umožňuje realizovat  zrychlené testy životnosti“, 
při nichž je během pouhých několika týdnů simulováno ujetí 180 000 km 
v náročných podmínkách.

Soutěživý duch.
Úspěch je ještě zábavnější, když zahrnuje motoristický sport. Náš soutěžní vůz 
i20 WRC, vyrobený v našem specializovaném středisku pro motoristický sport 
v Alzenau, vstoupil do sezony 2014 umístěními na stupních vítězů v Mexiku 
a Polsku. Vrcholem sezony 2014 bylo ovšem ohromující dvojnásobné vítězství 
v naší  domácí“ soutěži, Rallye Německo. Úspěch se dostavil i v úvodu sezony 
2015, kdy i20 WRC vybojoval pozoruhodné druhé místo v Rallye Švédsko.  
I to je důkaz, že se snažíme uspět ve všem, co děláme.

Číslo jedna.
Nikoli největší, ale nejlepší! V Německu, které je pravděpodobně nejnáročnějším 
automobilovým trhem v Evropě, se značka Hyundai umístila v letech 2010 a 2011 
na prvním místě v prestižním hodnocení kvality časopisu Auto Bild Qualitätsreport 
z hlediska spokojenosti zákazníků. Protože Vy jste pro nás na prvním místě, tak 
i Vy nás dáváte na první místo. Děkujeme Vám.
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HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
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skladové číslo: H07ND174

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil 
reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. Hyundai Motor 
Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, 
kdy dochází k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun 
vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude 
překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

●  Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.
●  Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie a čalounění interiéru konzultujte prosím  

s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
● Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
●  Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez
omezení km


