Hyundai Tucson

Vůz, který stanovuje pravidla hry. Tucson.
Jakmile otevřeme svou mysl změnám, spatříme věci v jiném světle, zbavíme se starých předsudků a oslavíme začátek nového.
Tucson je ztělesněním vůle po změně. Jeho odvážný design vyjadřuje agilitu stejně jako eleganci.
Jednoznačnými rozpoznávacími znaky jsou charakteristická šestiúhelníková mřížka chladiče Hyundai, nezaměnitelné LED světlomety,
atraktivní kola z lehké slitiny i asymetricky tvarované lemy blatníků, které dodávají vozu dynamický a sportovní charakter.
To vše značí, že změna je krokem správným směrem.
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Změnilo se všechno. Exteriér a interiér.
Tucson s nezaměnitelně sportovním stylem má sníženou výšku, přesto však poskytuje pozoruhodně velkorysý vnitřní prostor.
Díky tomu si můžete maximálně užívat příjemného prostředí s intuitivním ovládáním a prémiovým charakterem.
Radost Vám budou dělat komfortní sedadla s vynikající oporou těla a celá řada promyšlených praktických funkcí,
které byly vyvinuty pro ještě pohodlnější cestování.
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Od základu nový.
Změna tempa.
Tucson je postaven na zcela nové platformě, která obsahuje vyspělá technická řešení, jejichž kombinací
je zaručena ještě vyšší úroveň výkonu, ovladatelnosti a jízdního komfortu. Nabídka motorů s výkonem od
115 k do 186 k zahrnuje vznětové a zážehové jednotky, které lze kombinovat s šestistupňovou
mechanickou, šestistupňovou automatickou nebo novou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou.
Ve spojení s adaptivním pohonem všech kol s vyspělým systémem řízení trakce v zatáčkách ATCC
(Advanced Traction Cornering Control) drží Tucson požadovaný kurs i při rychlých změnách směru.

Elektrická parkovací brzda. Kompaktní ovládání parkovací brzdy
zvětšuje využitelný prostor mezi předními sedadly. Praktický systém
disponuje funkcí automatického uvolňování brzdy při rozjezdu.

Sedmistupňová dvouspojková převodovka DCT (Dual-Clutch Transmission) přináší jasné výhody z hlediska jízdních výkonů i hospodárnosti.
K dispozici pro motor 1.6 T-GDI s výkonem 177 k.

1.6 GDI Turbo. Nový benzinový přeplňovaný motor s pozoruhodným
výkonem 177 k nabízí optimální kombinaci skvělého výkonu a hospodárnosti.

Adaptivní pohon všech kol. Při hrozící ztrátě trakce je až 50 %
točivého momentu přenášeno na zadní kola, aby se zlepšila trakce
na kluzkém povrchu. Zároveň je optimalizováno chování vozidla při
průjezdu zatáčkou. V extrémních podmínkách lze aktivovat režim
pevného rozdělení točivého momentu v poměru 50:50 %.
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Přehlednou, horizontálně členěnou přístrojovou desku je radost používat
díky intuitivnímu ovládání a ergonomickému designu. Prémiovou atmosféru
završují velmi kvalitní měkčené materiály. Na snímku je interiér s čalouněním
sedadel vínově červenou kůží, dodávaným na přání.
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Výrazně vyšší laťka.
Ať se podíváte kamkoli nebo se dotknete čehokoli, oceníte velmi kvalitní materiály, jimiž je vybaven interiér Hyundai Tucson. Ale nejde jen o kvalitu materiálů. Seznam nabízených prémiových prvků výbavy
Vás skutečně ohromí. V této třídě jsou např. výjimečná přední sedadla, která jsou nejen vyhřívaná, ale
i odvětrávaná. Představujeme Vám několik nejdůležitějších prvků výbavy.

Panoramatické střešní okno. Mimořádně rozměrné panoramatické
střešní okno vytváří dojem jízdy na čerstvém vzduchu. Na povel tlačítka
můžete vpustit do interiéru svěží vzduch a sluneční světlo. Automatický
deflektor minimalizuje hlučnost.

Elektricky nastavitelná ventilovaná sedadla vpředu. Kožená přední
sedadla jsou vybavena s osvěžující funkcí odvětrávání a elektrickým
nastavováním v 8 směrech. Bederní opěrka sedadla řidiče je navíc
rovněž elektricky nastavitelná ve 2 směrech.

Vyhřívaná sedadla a volant. Během zimního rána není nic
příjemnějšího než vyhřívaná sedadla a vyhřívaný volant.

Zadní sedadla s nastavitelným sklonem opěradel. Cestující na
sedadlech vzadu si mohou užívat nejvyšší úrovně komfortu, který je
obvykle vyhrazena jen cestujícím vpředu – a to také díky možnosti
jejich vyhřívání a nastavitelnému sklonu opěradel.
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Jste v bezpečných rukách.
Tucson nabízí ve své výbavě kompletní soubor prvků aktivní a pasivní bezpečnosti, které společně zajišťují
nejvyšší úroveň bezpečnosti, a to i v extrémních situacích.
Mezi výjimečné prvky patří systém RTCA (Rear Traffic Cross Alert) upozorňující na vozidla přijíždějící ze
stran při couvání. Jeho radarové senzory s rozsahem snímání 120° detekují přijíždějící vozidla při vyjíždění
z parkovacího místa s omezenou viditelností do stran. Řidič je upozorňován akusticky a vizuálně, jakmile je
detekováno jedoucí vozidlo.
Je to jen jeden z mnoha způsobů, jimiž se o Vás Tucson postará. A tady je několik dalších...

Autonomní nouzové brzdění AEB (Autonomous Emergency
Braking). Radarový a kamerový systém FCWS (Front Collision Warning
System) upozorňuje řidiče na potenciálně nebezpečnou blízkost vozidel
a chodců a v případě potřeby začne autonomně brzdit.

Sledování mrtvého úhlu BSD (Blind Spot Detection). Radary v zadní
části vozu detekují blízkost vozidla v zóně mrtvého úhlu a aktivují
vizuální a pak i akustické upozornění po zapnutí ukazatele směru.

Informování o rychlostních limitech SLIF (Speed Limit Information
Function). Systém rozpoznává dopravní značky, porovnává je s údaji
v navigačním systému a zobrazuje aktuální rychlostní limit na displeji
navigačního systému a na displeji TFT s vysokým rozlišením.

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu LKAS (Lane Keeping Assist).
Pokud by mělo dojít k nechtěnému vyjetí z jízdního pruhu, LKAS
okamžité reaguje vizuálním a akustickým upozorněním, včetně
dočasného aktivního řízení vozu.
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Nabízí snadnější život.
Tucson je vůz, který si rychle oblíbíte. Udělali jsme také vše pro to, aby to byl vůz, s nímž se Vám bude
snadno žít. Kromě výjimečně prostorného interiéru ukrývá jeho atletická silueta jeden z největších
zavazadlových prostorů v tomto segmentu. Ložná plocha je snadno přístupná širokým výklopným víkem,
které lze na přání ovládat bezdotykově. Všestranné využití umožňují sklopná opěradla zadních sedadel,
dělená v poměru 60:40. A za jízdy oceníte přednosti chytrého parkovacího asistenta a služeb
TomTom LIVE® Services.

Inteligentní elektrické ovládané 5. dveře. Senzory zaznamenají
přítomnost řidiče za vozidlem s klíčkem a automaticky otevřou víko, aby
byl zajištěn snadný přístup k velkorysému zavazadlovému prostoru.

Chytrý parkovací asistent SPAS (Smart Parking Assist System). Po
aktivaci senzory vyhledají vhodné podélné parkovací místo a systém
SPAS převezme řízení, aby Tucson pohodlně zaparkoval do zvolené
mezery. Stejnou asistenci nabízí SPAS i pro vyjetí z parkovacího místa
a zaparkování vozu na příčně orientovaná parkovací stání. Vy ovládáte
jen pedály plynu a brzdy a systém se postará o vše ostatní.

Jeden z největších zavazadlových prostorů ve své třídě. Zavazadlový
prostor o objemu 513 litrů lze rozšířit na 1503 litrů sklopením opěradel
zadních sedadel. Opěradla jsou dělená v poměru 60:40, abyste mohli
interiér přizpůsobit rozmanitým potřebám.

Nový navigační systém se službami TomTom LIVE Services. Po dobu
7 let bezplatně dostupné aktualizace a služby TomTom LIVE Services
poskytují precizní informace o dopravní situaci, místech měření rychlosti,
počasí a lokálních bodech zájmu. Veškeré informace jsou zobrazovány
na 8" dotykovém displeji.8" touchscreen.
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Široký výběr. Rozhodnutí je na Vás.
Každý jsme jiný a máme vlastní preference a priority. Tucson je proto nabízen se širokým výběrem barev karoserie, které doplňují tři barevné alternativy
interiéru. Všechny byly navrženy tak, abyste svému vozu mohli dodat individuální charakter. Ten ještě můžete umocnit výběrem z bohaté nabídky výbav na přání
a příslušenství. S výběrem Vám ochotně pomůže a poradí nejbližší prodejce Hyundai.
Více informací o modelu Tucson naleznete na www.hyundai.cz
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Polar White

Platinum Silver

White Sand

Micron Grey

Moon Rock

Demitasse Brown

Intense Copper

Fiery Red

Ara Blue

Stargazing Blue

Phantom Black

Provedení interiéru

Béžový dvoutónový interiér (béžová/černá)

Vínový dvoutónový interiér (vínová/černá) - jen kožené čalounění

Černý jednotónový interiér

Kola

16" kola z lehké slitiny

17" kola z lehké slitiny

19" kola z lehké slitiny

1 660 mm

Rozměry

2 670 mm
4 475 mm

1 850 mm
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Technické údaje
HYUNDAI Tucson
KAROSÉRIE
Typ karosérie
MOTOR

5dveřová, 5místná
1.6 GDI DOHC D-CVVT

1.6 T-GDI DOHC D-CVVT

1.7 CRDi VGT

2.0 CRDi VGT

zážehový

zážehový

vznětový řadový

vznětový řadový

Typ
Zdvihový objem motoru (cm3)
Druh paliva / počet válců
Kompresní poměr
Maximální výkon (kW / k / ot / min)
Maximální točivý moment (Nm / ot / min)
Příprava směsi

1 591

1 591

1 685

1 995

95 NAT / 4

95 NAT / 4

Diesel / 4

Diesel / 4

11,0:1

10,0:1

15,7:1

15,7:1

16,0:1

16,0:1

16,0:1

97 (132) / 6 300

130 (177) / 5 500

85 (115) / 4 000

104 (141) / 4 000

100 (136) / 4 000

100 (136) / 4 000

136 (185) / 4 000

161 / 4 850
přímé vícebodové
vstřikování paliva

265 / 1 500-4 500
přímé vícebodové
vstřikování paliva

280 / 1 250-2 750 340 / 1 750-2 500 373 / 1 500-2 500

373 / 1 500-2 500

400 / 1 750-2 750

Common Rail

Objem palivové nádrže (l)

Common Rail

62

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Typ převodovky / počet převodových stupňů

manuální / 6

Pohon

manuální / 6 manuální / 6

DCT1) / 7

manuální / 6

DCT1) / 7

manuální / 6

4×2

4×2

4×2

4×2

4×2

4×4

4×4

Maximální rychlost (km / h)

182

205

202

201

176

185

186

Zrychlení z 0 na 100 km / h (s)

11,5

9,2

9,5

9,1

13,7

11,5

10,6

manuální / 6 automatická / 6 manuální / 6 automatická / 6
4×4

4×4

4×4

4×4

184

184

201

201

10,9

12,0

9,9

9,5

DYNAMIKA

SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO2 (l / 100 km) / (g / km)2)
Cyklus

- městský (ISG)

8,6/199 (7,9/183)

9,8/228

10,0/234

9,2/216

5,7/149 (5,4/142)

5,4/140

5,7/152 (5,6/143)

6,0/158

7,0/185

7,1/186

8,0/211

- mimoměstský (ISG)

5,6/131 (5,4/126)

5,8/135

6,2/144

6,5/152

4,2/110 (4,2/110)

4,7/123

4,4/116 (4,4/118)

4,8/126

5,3/139

5,2/137

5,6/147

- kombinovaný (ISG)

6,7/156 (6,3/147)

7,3/169

7,6/177

7,5/175

4,7/124 (4,6/119)

4,9/129

4,9/132 (4,8/127)

5,2/139

6,0/156

5,9/154

6,5/170

HMOTNOSTI (kg)
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg)

1 454-1 539

1 500-1 615

1 545-1 698

1 604-1 770

Největší technicky přípustná hmotnost (kg)

1 895

2 120

2 170

2 190

2 000

2 085

2 235

2 250

2 250

2 250

2 250

Hmotnost brzděného přívěsu (kg)

1 400

1 900

1 900

1 600

1 400

1 600

2 200

2 200

1 900

2 200

1 900

Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)

1 524-1 688 1 583-1 744 1 609-1 770

650

1 662-1 826 1 690-1 854 1 662-1 826 1 690-1 854

750

Nosnost střechy (kg)

100

ROZMĚRY
Celková délka / šířka / výška / rozvor (mm)

4 475 / 1 850 / 1 645 (1 650 se střešními ližinami) / 2 670

Rozchod vpředu (mm) 19" - 16" - 17"

1 604 - 1 620 - 1 608

Rozchod vzadu (mm) 19" - 16" - 17"

1 615 - 1 631 - 1 620

Poloměr otáčení (m)

5,3 (+/-0,2)

Minimální světlá výška (mm)

172

Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 214 (l)

1 503 (bez rezervního kola) / 1 478 (s plnohodnotným rezervním kolem)

Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l)

513 (bez rezervního kola) / 488 (s plnohodnotným rezervním kolem)

PODVOZEK
Přední / zadní náprava // přední / zadní brzdy
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nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem / víceprvková // kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové

1)

dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu							

2)



Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země.
Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění).
Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km.
Záruka 12 let na prorezivění karosérie.

Nové myšlení.
Nové možnosti.
Ve společnosti Hyundai jsme inspirováni vášní
vyrábět vozy, které překonávají Vaše očekávání.
Usilujeme o realizaci věcí takových, jaké mají být,
nikoli běžných. Hledáme odpovědi ještě dřív, než
je položena otázka. Nikdy nepřestaneme hledat
lepší řešení, díky nimž vytěžíte ze svého života
více. 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 doplňkem. Aby
pečoval o Vás, Vaši rodinu a cestující s objímající
odolností a aby minimalizoval svůj vliv na životní
prostředí. A aby Vás uspokojil intuitivním
designem, který neponechá žádné přání
nesplněné.
To všechno je produktem nového myšlení, které
otvírá svět nových možností.
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HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz
skladové číslo: H07ND183

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

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
Komplexní
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,
záruky
bezkterý vyjadřuje
naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat sama sebe a otevírat
tak nové
omezení
kmmožnosti pro
lidstvo a planetu.

