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Možnost vnosa napak. Za podrobnosti obiščite pooblaščenega prodajalca vozil Hyundai. 

Hyundai Tucson 
1,6 CRDi PREMIUM 

Paket Bi-LED žarometi, Paket Winter, 19" 
 

 

Prostornina motorja [cm3]: 1598 Poraba goriva: [l/100 km] 
Moč motorja [kW]: 85  mešani cikel: 5,80 

Moč motorja [KM]: 116 Izpusti CO2: [g/km] 
Najvišja hitrost [km/h]: 175  kombinirani 152 
 

 
Oprema vozila 

 
Zunanjost 

Vzdolžni nosilci za strešni prtljažnik Solarna stekla spredaj in dodatno zatemnjena stekla zadaj 

Samodejno prižiganje žarometov ob slabši vidljivosti Luči za meglo spredaj 
Luč za meglo zadaj LED zadnje luči 

LED smerniki integrirani v vzvratnih ogledalih Električno sklopljivi vzvratni ogledali 

Električno pomični in ogrevani vzvratni ogledali Bi-LED žarometi z dodatnimi lučmi za osvetlitev ovinka 
Aluminijasta platišča 19''  

Varnost 

Sistem za večjo stabilnost priklopnega vozila (TSA) Sistem za pomoč pri strmih spustih (DBC) 
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HAC) Sistem proti prevračanju vozila (ROP) 

Protiblokirni zavorni sistem (ABS) Opozorilni sistem ob zaviranju v sili (ESS) 
Ojačevalnik zavorne sile (BAS) Napredni elektronski stabilnostni sistem (ESC) 

Udobje 

Volanski obroč nastavljiv po višini in globini USB in AUX priključki 
Trostopenjsko gretje prednjih sedežev Sredinska konzola z vzdolžno nastavljivim naslonom za roko in 

predalom 

Sistem za spremljanje voznikove utrujenosti (DAA) Sistem za prepoznavanje prometnih znakov z omejitvami hitrosti 
(SLIF) 

Sistem za opozarjanje in pomoč pri nenamernem menjavanju 
voznega pasu (LKAS) 

Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav 

Sistem FlexSteer (prilagajanje trdote električnega servo volana) Po višini nastavljiv voznikov sedež 

Po višini nastavljiv sopotnikov sedež Paket WINTER 
Multimedijska naprava združljiva z aplikacijama Android Auto in 
Apple CarPlay 

Kontrolna lučka za nivo tekočine za pranje vetrobranskega stekla 

Integriran navigacijski sistem Hyundai z 8'' visokoločljivim zaslonom 
na dotik in zaslonom za vzvratno kamero ter anteno v obliki plavuti 
morskega psa 

Električna ročna zavora 

Električna nastavitev voznikovega sedeža v ledvenem delu Dvopodročna samodejna klimatska naprava z ionizatorjem 
notranjega zraka 

Dežni senzor  

Motor in pogon 

Hyundai Blue Drive sistem (Idle, Stop & Go)  

 


