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Dopuščamo možnost napak. Za točne informacije o 
opremi obiščite prodajni center Hyundai. 

Naziv proizvoda: Osebno vozilo 
Tip proizvoda: Hyundai Tucson 
Proizvajalec: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.,Prumyslova zona Nosovice,Hyundai 700/1,73951 Nizni 

Lhoty,CZ 
Uvoznik (pridobitelj) Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana BRNČIČEVA ULICA 45 1231 Ljubljana - Črnuče 

Hyundai Tucson 
1,6 CRDi HP FL IMPRESSION / rg 

6-stopenjski menjalnik 2WD pogon

Prostornina motorja [cm3]: 1598 Poraba goriva: [l/100 km] 
Moč motorja [kW]: 100  mestna vožnja: 5,30 

Moč motorja [KM]: 136  izvenmestna vožnja: 4,40 

Najvišja hitrost [km/h]: 180  mešani cikel: 6,10 

Oprema vozila 

Zunanjost 
Zasilna rezervna pnevmatika Vzdolžni nosilci za strešni prtljažnik 

Samodejni vklop/izklop dolgih luči (HBA) LED zadnje luči 

Električno sklopljivi vzvratni ogledali 
Bi-LED žarometi z dodatnimi lučmi za osvetlitev ovinka 

Aluminijasta platišča 19'' 

Varnost 

Sistem za zaznavo ovire v mrtvem kotu (BSD) Sistem za večjo stabilnost priklopnega vozila (TSA) 
Sistem za samodejno zaviranje v sili z radarjem za z zaznavanje vozil 
in pešcev  (AEB) 

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HAC) 

Sistem za opozarjanje na prečni promet za vozilom (RCTA) Sistem proti prevračanju vozila (ROP) 

Udobje 

Usnjen volanski obroč in prestavna ročica USB in AUX priključki 
Trostopenjsko gretje prednjih sedežev Sredinska konzola z naslonom za roke 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 prednjih in zadnjih parkirnih senzorjev Samodejno odroševanje stekel 

Potovalni računalnik s supervision merilniki in 4.2'' TFT LCD barvnim 
zaslonom med merilniki 

Pametni ključ 

Ogrevan volanski obroč Kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi vodili 

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

Gumb za vžig motorja 

Električno pomična pametna prtljažna vrata 

Električno nastavljiv voznikov sedež v desetih smereh 

Električno nastavljiv sopotnikov sedež v osmih smereh 

Električna ročna zavora 
Električna nastavitev voznikovega sedeža v ledvenem delu 

Dvostopenjsko gretje zadnjih sedežev 

Dvopodročna samodejna klimatska naprava z ionizatorjem 
notranjega zraka 

Dežni senzor 

Around View Monitor (360° pogled okoli vozila) 

Aplikacija MapCare - 4x nadgradnja in posodobitev zemljevidov v 
času trajanja garancije vozila 


