Hyundai Tucson
Limitovaná edice Best of Czech

TEST 2015

Ceník osobních vozů (platnost od 1. dubna 2018)

Akční ceny
Motor / výbava
1,6 GDI Best of Czech
1,6 T-GDI Best of Czech
1,7 CRDi Best of Czech
1,6 T-GDI Best of Czech
Nově: 1,7 CRDi Best of Czech Club
2,0 CRDi Best of Czech Club
2,0 CRDi Best of Czech Club

Výkon (kW/k)
97/132
130/177
85/115
130/177
85/115
100/136
100/136

Bohatá výbava Best of Czech
● 16" kola z lehkých slitin

(17" pro motor 1,6 T-GDI)

● Střešní ližiny
● LED denní světla
● Klimatizace
● Tempomat
● Zadní parkovací asistent
● Rádio + USB & iPod + Bluetooth
● Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu

Neodolatelný paket Traveller za pouhých 30 000 Kč
● 17“ kola z lehkých slitin, plnohodnotná rezerva (vyjma 1,6 GDI)
● LED koncová světla, statické přisvěcování do zatáčky, mlhovky
● Navigace s 8“ dotykovým displejem, bezplatné aktualizace mapových

podkladů po dobu 10 let (1x ročně) v hodnotě 30 000 Kč!

● Audiosystém s USB + iPod
● Automatická klimatizace, zadní parkovací kamera
● El. sklopná zrcátka
● Rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost ISLW
● Asistent jízdy v pruzích LKA

Převodovka
6st. manuální
6st. manuální
6st. manuální
6st. manuální
6st. manuální
6st. manuální
6st. automatická

Pohon
4x2
4x2
4x2
4x4
4x2
4x4
4x4

Cena
499 990
539 990
539 990
569 990
659 990
719 990
774 990

Další zvýhodnění Startovné - bonus při výkupu Vašeho ojetého
vozu 20 000 Kč nebo 40 000 Kč v případě, že protiúčtem nabízíte
Váš starý vůz, který byl vyroben v České republice a patří do stejné
třídy jako model i30 nebo Tucson (platí pro protiúčtem nabídnuté
vozy Hyundai i30 a ix35, Škoda Octavia a Kodiaq)*.

Úsporné a pružné motory
Max. točivý
moment

Max.
Kombinovaná
rychlost
spotřeba

1,6 GDI 132 k, 6st. m.

161 Nm

182 km/h 6,7 l/100 km

1,6 T-GDI 177 k, 6st. m.

265 Nm

205 km/h 7,3 l/100 km

1,6 T-GDI 177 k, 6st. m. 4x4

265 Nm

201 km/h 7,5 l/100 km

1,7 CRDi 115 k, 6st. m.

280 Nm

176 km/h 4,7 l/100 km

2,0 CRDi 136 k, 6st. m.

373 Nm

184 km/h 5,2 l/100 km

S financováním Hyundai Finance Premium1) může být Tucson Váš
již za 3 816 Kč vč. DPH měsíčně.

Unikátní služby
Nepostradatelná výbava (nejen) na zimu
● Paket Winter (vyhřívaná přední sedadla a volant) za 10 000 Kč

Výhodné Hyundai pojištění zajistí zcela bezstarostnou jízdu:
– povinné ručení zdarma
– nulová spoluúčast
– rozšířená asistenční služba zdarma

Akční nabídka se vztahuje na vybrané skladové vozy objednané do 30. 4. 2018 u participujících autorizovaných dealerů Hyundai nebo do odvolání a platí pro
zakoupení jednoho vozu na 1 zákazníka v případě využití bonusu Objevte Hyundai s bezkonkurenčním Hyundai pojištěním. Neplatí pro velkoodběratele. Podmíněnost
Hyundai pojištěním se nevztahuje na zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a registrovat v zahraničí.
* Akční nabídka „Hyundai Startovné“ se vztahuje na vybrané skladové vozy objednané do 30.4. 2018 nebo do odvolání u participujících autorizovaných dealerů
Hyundai a platí pro zakoupení jednoho vozu na 1 zákazníka v případě využití bonusu Objevte Hyundai s bezkonkurenčním Hyundai pojištěním. Vykupovaný ojetý
vůz libovolné značky musí být ve vlastnictví zákazníka minimálně po dobu šesti měsíců před jeho výkupem prodejcem a musí být způsobilý k provozu na pozemních
komunikacích. Podrobné informace na www.hyundai.cz/startovné. Výkupní Bonus není kombinovatelný s slevou pro velkoodběratele (s fleetovou slevou).
1)
	Reprezentativní příklad financování Hyundai Tucson 1,6 GDI MT Best of Czech s programem Hyundai Finance PREMIUM:
pořizovací cena 499 990,- Kč vč. DPH, výše úvěru 199 996,- Kč, akontace 60% (299 994,- Kč); pevná úroková sazba:
4,99% p.a., RPSN: 15,4% p.a.; měsíční (1.-59.) splátka úvěru 2 337,- Kč, 60. splátka úvěru 99 998,- Kč; měsíční splátka
pojištění HAV 1 237,- Kč, POV 242,- Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 0,- Kč; délka úvěru 5 let. Celková částka k uhrazení
(jistina, úroky, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 326 621,- Kč, pojištění u pojišťovny UNIQA.

Požadujete maximum? Nepřehlédněte verzi Club s prémiovou výbavou
● 19" kola z lehkých slitin
● LED hlavní světlomety s ostřikovači
● Sledování mrtvého úhlu BCW, asistent změny jízdního pruhu LCA, upozornění na projíždějící
vozidla při couvání RCCW
● Autonomní nouzové brzdění FCA
● Přístrojový panel Supervision s 4,2" barevným TFT LCD displejem
● Winter paket 2 – vyhřívání volantu a 3stupňové vyhřívání předních sedadel, 2stupňové
vyhřívání zadních sedadel
● Inteligentní klíč a startování tlačítkem, přední parkovací senzory
● Chromované vnější kliky dveří a spodní lišty bočních oken, LED osvětlení klik a nástupního
prostoru, chromová mřížka chladiče
VNĚJŠÍ VÝBAVA A PŘEVODOVKA
16" kola z lehkých slitin, pneumatiky 215/70 R16 (nelze s motorem 1,6 T-GDI)
17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/60 R17 (standard pro motor 1,6 T-GDI)
19“ kola z lehkých slitin, pneumatiky 245/45 R19
Sada na opravu pneumatik (s motorem 1,6 GDI vždy)
Plnohodnotné náhradní kolo (nelze pro 1,6 GDI a pro 1,7 CRDi Best of Czech Club), boční LED blikače integrované ve zpětných zrcátkách
LED denní světla, nárazníky, kliky dveří a vnější zpětná zrcátka v barvě vozu
Chromová mřížka chladiče, chromované vnější kliky dveří a spodní lišty bočních oken
LED osvětlení vnějších klik dveří, osvětlení nástupního prostoru ve vnějších zpětných zrcátkách
Projektorové přední světlomety
LED hlavní světlomety s ostřikovači
Přední mlhovky, integrované statické přisvěcování do zatáčky, zadní kombinovaná LED světla
Stříbrné střešní ližiny a zadní spojler
Solární přední skla, zatmavená skla od B sloupku dozadu
Metalický lak karosérie

Best of Czech
●/●/+

Club
-

●

●

+/-/+

●
●
●
●

+
●

Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen
a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího
prodejce Hyundai. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností
Hyundai Motor Czech s.r.o, a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie je pouze ilustrativní.
● standardní výbava

- nedodává se

+ v paketu Traveller

17 900
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30 000
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10 000
-

ZDARMA
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Bezpečnostní sada (výstražný trojúhelník, sada žárovek, vlečné autolano, lékárnička, výstražná vesta, pracovní rukavice)
Podlahové rohože velurové

www.porovnejhyundai.cz (Porovnejte si vozy Hyundai s konkurencí)

●
●
●
●

+
17 900

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA
Rádio s RDS a MP3 přehrávačem + USB & iPod + 4 reproduktory (2 přední + 2 zadní)
Integrovaná navigace s 8" dotykovým displejem, audiosystém + USB & iPod + 6 reproduktorů
Bezplatné aktualizace mapových podkladů po dobu 10 let (1x ročně) v hodnotě 30 000 Kč!
Příjem DAB, podpora funkcí Android Auto & Apple CarPlay*
Ovládání audiosystému na volantu
Bluetooth handsfree

* Android Auto a Apple Car Play nejsou na českém trhu podporovány.

-

●

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný u spolujezdce), boční airbagy vpředu, okenní airbagy pro přední a zadní sedadla
Aktivní hlavové opěrky vpředu, 3 zadní hlavové opěrky
Stabilizační systém VSM (protiprokluzový systém - TCS, ABS, EBD a brzdový asistent)
Autonomní nouzové brzdění FCA
Systém bránící převrácení vozu ROP, systém stabilizace přívěsu TSA, asistent pro rozjíždění do kopce HAC a pro sjíždění ze svahu DBC
Systém aktivní kapoty zmírňující následky v případě kolize s chodcem
Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích - LKA, rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost - ISLW
Sledování mrtvého úhlu vnějších zrcátek BCW, asistent změny jízdního pruhu LCA, upozornění na projíždějící vozidla při couvání - RCCW
Funkce varovných světel při nouzovém brzdění, úchyty pro dětskou sedačku (Isofix)
VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT
Anatomicky tvarovaná sedadla s látkovým čalouněním
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, výškově a podélně nastavitelný volant
Elektrická bederní opěrka v sedadle řidiče
Kůží potažený volant a hlavice řadící páky
Flex Steer - možnost nastavení charakteristiky řízení
Monitorování tlaku v pneumatikách, regulace osvětlení palubních přístrojů, funkce komfortního blikání - trojblik
Elektricky ovládaná přední a zadní okna (jednodotykové ovládání u řidiče)
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka
Automatické světlomety (světelný senzor)
Automatické stěrače (dešťový senzor), vyhřívání předního skla pod stěrači
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, alarm a imobilizér, dva sklopné klíče
Inteligentní klíč a startování tlačítkem, alarm, imobilizér, přední parkovací senzory
Automatické uzamčení vozu při rozjezdu
Manuální klimatizace (vč. chlazení přihrádky před spolujezdcem)
Dvouzónová automatická klimatizace s auto odmlžováním (vč. chlazení schránky před spolujezdcem a zadních průduchů)
Samostmívací vnitřní zrcátko s kompasem
Zadní parkovací senzory, tempomat s omezovačem rychlosti
Přístrojový panel s 3,5" TFT LCD displejem, palubní počítač
Přístrojový panel "Supervision" s 4,2" barevným TFT LCD displejem, palubní počítač
Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle, krytá kosmetická zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením
Zadní parkovací kamera s obrazem na displeji navigace
ISG - stop and go systém (pouze pro 1.6 GDi, 1.7 CRDi)
Asymetricky dělená a sklopná zadní sedadla s nastavitelným sklonem opěradla, kapsy na opěradlech předních sedadel
Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem, 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, zadní opěrka rukou
Fixační síť zavazadlového prostoru

PAKETY VÝBAV
Traveller - integrovaná navigace s 8“ dotykovým displejem, audiosystém + USB & iPod + 6 reproduktorů, bezplatné aktualizace mapových
podkladů 1x ročně po dobu 10 let, zadní parkovací kamera s obrazem na displeji navigace, dvouzónová automatická klimatizace s auto
odmlžováním (vč. chlazení schránky před spolujezdcem a zadních průduchů), elektrická bederní opěrka v sedadle řidiče, 17“ kola z lehkých
slitin, pneumatiky 225/60 R17, plnohodnotné náhradní kolo (ne pro motor 1,6 GDI), boční LED blikače, integrované ve zpětných zrcátkách,
automatické stěrače (dešťový senzor), vyhřívání předního skla pod stěrači, přední mlhovky, integrované statické přisvěcování do zatáčky,
zadní kombinovaná LED světla, solární přední skla, zatmavená skla od B sloupku dozadu, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka,
samostmívací vnitřní zrcátko s kompasem, Flex Steer - možnost nastavení charakteristiky řízení, asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA, rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost – ISLW, fixační síť zavazadlového prostoru
Winter 1 - Vyhřívání volantu, 3stupňové vyhřívání předních sedadel (dostupný pouze v kombinaci s paketem Traveller)
Winter 2 - Vyhřívání volantu a 3stupňové vyhřívání předních sedadel, 2stupňové vyhřívání zadních sedadel
ZÁRUKA A SLUŽBY
5 let záruka bez omezení ujetých km
5 let asistenční služby, 5 let kondiční prohlídky

-

●

Autorizovaný prodejce:

v ceně
v ceně
1 199
1 290

