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Posvečen najbolj 
predanim.
Življenje je potovanje, prepredeno z najrazličnejšimi 
cilji. Včasih je pot do njih že znana, preprosta, spet 
drugič pomeni izziv, skok v neznano. V takšnih trenutkih 
šteje naša zagnanost, odločnost, trud. Dobro namreč 
vemo, da je prav trdo in zagnano delo tisto, ki prinaša 
rezultate, prav ta filozofija je tudi gonilo razvoja Tucsona. 
Pri Hyundaiju smo namreč z obilo truda in inovativnimi 
rešitvami ustvarili enega od najbolje prodajanih predstavnikov 
razreda SUV na svetu. S predanim delom smo ustvarili privlačen 
SUV z ostrim dizajnom, obilico pametnih tehnologij in 
naprednimi sistemi za pomoč vozniku. 
S pomočjo teh adutov Tucson nadstandardno ponudbo 
pretvarja v nov standard.
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Drzen in edinstven slog. 
Dizajn Tucsona uteleša vrhunsko zmes elegance in praktičnosti, njegove linije 
pa izžarevajo uglajenost in moč. Piko na i edinstvenemu vtisu dodajo prefinjene 
gladke površine.
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Doživite novo raven udobja.
V notranjosti Tucsona vas bodo nemudoma navdušili skrbno dodelani detajli in izjemna raven 
kakovosti. Potniško kabino zaznamujejo elegantni oblikovni poudarki, njena izpopolnjena 
zasnova pa še okrepi občutek prostornosti in udobja. Armaturno ploščo krasijo na otip mehke 
površine in prefinjeni kontrastni šivi, k elegantni atmosferi pa se odlično podajo tudi v reliefno 
usnje ali blago odete površine. Za še več udobja med vožnjo poskrbijo vrhunski sedeži, 
ki tako na cesti kot na brezpotjih zagotavljajo optimalen položaj sedenja.
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Usnjene površine in kontrastni šivi – Kabino pri določenih izvedenkah krasijo elegantne usnjene površine, 
obogatene s kontrastnimi šivi. Slednje v notranjosti ustvari še bolj prefinjeno atmosfero.

Oblikovni poudarki v notranjosti.
Tucsona v notranjosti ne odlikuje le izjemna kombinacija prostornosti in udobja, temveč tudi izjemen čut za podrobnosti.

8-palčni zaslon na dotik – Notranjost Tucsona krasi prosto stoječi 8-palčni zaslon na dotik. Slednjega odlikuje odličen 
položaj tik nad armaturno ploščo, ki omogoča preprosto rokovanje. Višja namestitev poskrbi, da so prikazane vsebine 
bližje voznikovemu vidnemu polju. Tako lahko povsem brez težav upravljate z multimedijskim in navigacijskim sistemom 
ter dostopate do storitev Apple CarPlay™, Android Auto™ in LIVE Services. 

Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka Apple Inc. Android Auto™ je registrirana blagovna znamka Google Inc.
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Skrbno oblikovane podrobnosti - Potniško kabino zaznamujejo izjemno kakovostni materiali 
in na otip mehke površine.
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Ko se srečata izrazen slog 
in učinkovitost. 
Izrazen slog Tucsona je opazen z vsakega zornega kota. Njegova stranska linija, ki poteka 
vse od prednjih žarometov do zadka, simbolizira gibanje naprej, zadnje luči v LED tehniki 
pa z edinstvenim svetlobnim podpisom še podkrepijo dinamičen vtis in obenem poskrbijo 
za boljšo vidljivost. Velika platišča in nekoliko izbočene obrobe blatnikov poudarijo njegovo 
športnost, integrirane strešne letve in krepki pragovi pa so izraz njegovega terenskega 
značaja. Poleg tega je Tucson prvi Hyundai, ki je na voljo tudi kot mehki hibrid. V takšni 
izvedenki ga poganjata 1,6-litrski ali 2,0-litrski dizelski agregat in 48-voltni elektromotor, ki pri 
pospeševanju zagotavlja do 12 kW dodatne moči, s tem pa prispeva k nižji porabi goriva 
ter nižjim izpustom CO2 kar za 7%. 
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Razširjene obrobe blatnikov poskrbijo, da do izraza pridejo atraktivna platišča.

Pojava, ki zlahka izstopa. 
Prednja žarometa v polni LED izvedbi Tucsonu prinašata izjemen svetlobni podpis in prispevata k 
športnemu pridihu. Njuni robovi se zlivajo z linijami kaskadne maske, ki predstavlja srce prednjega 
dela. Z osveženo podobo se obenem ponašata tudi prednji odbijač in zaščita podvozja. Učinek takšnih 
oblikovnih adutov je jasen – s Tucsonom boste izstopali vedno in povsod. Vaša nova naloga je le, da se 
privadite na nenehno pozornost.
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Žarometi v polni LED tehniki s sistemom za samodejno zasenčenje dolgih lučiSprednji del s Hyundaijevo značilno kaskadno masko hladilnika

Edinstvene podrobnosti. 
Številni drzni oblikovalski elementi poskrbijo, da se za Tucsonom vsepovsod obračajo glave.
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Izklesan zadnji del vozila z ostrimi linijami prtljažnih vrat Zadnje luči v LED izvedbi
Dvojna kromirana izpušna cev
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Kakovostni zvočni sistem proizvajalca KRELL
Infozabavni sistem Display Audio s 7-palčnim zaslonom na dotik 
in podporo za storitvi Apple CarPlay™ in Android Auto™

Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav, 
vhoda AUX in USB ter 12-voltna vtičnica

Napredna povezljivost 
za vrhunsko izkušnjo. 
Na področju napredne povezljivosti se Tucson izkaže z naborom pametnih tehnologij, ki lajšajo voznikov 
vsakdan. Ena od njih je infozabavni sistem Display Audio s 7-palčnim zaslonom na dotik, ki podpira storitvi Apple 
CarPlay™ in Android Auto™ ter poskrbi, da so vse pomembne funkcije na dosegu vaših prstov. Preprosto povežite 
svoj mobilni telefon s sistemom ter do vaših najljubših aplikacij dostopajte preko osrednjega zaslona na dotik. 
Obenem lahko na ta način s pomočjo glasovnih ukazov opravljate klice, pošiljate in prejemate sporočila ter 
izbirate skladbe za naslednje kilometre. Pri predvajanju glasbe vas bo z desetimi visoko zmogljivimi zvočniki in 
zunanjim ojačevalcem navdušil še kakovosten zvočni sistem proizvajalca KRELL, ki bo poskrbel za nepozabno 
glasbeno izkušnjo.

Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka Apple Inc. Android Auto™ je registrirana blagovna znamka Google Inc.
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Električna ročna zavora

Razvit z željo po uporabnosti. 
Tucson ponuja široko paleto uporabnih dodatkov, ki tako vozniku kot potnikom zagotavljajo dodatno 
komponento udobja. Električna ročna zavora, ki deluje s pomočjo stikala, zavzema manj prostora na 
sredinski konzoli, s čimer omogoča namestitev sistema za brezžično polnjenje mobilnih naprav. Za 
preprostejše parkiranje je tu sistem Surround View Monitor, ki s pomočjo kamer zagotavlja 360-stopinjski 
pregled nad okolico. Obenem se navigacijski sistem ponaša z možnostjo prikaza zemljevidov v 3D 
tehniki in brezplačno petletno naročnino na storitve LIVE Services, s pomočjo katerih boste obveščeni o 
vremenskih razmerah, stanju v prometu ter nadzoru prometa v okolici (kjer je to zakonsko omogočeno).
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Zadnji sedeži, deljivi v razmerju 60:40, se zložijo v nekaj sekundah in omogočajo izjemno prilagodljivost notranjosti.

Dovolj prostora za vsako 
dogodivščino. 
V Tucsonovi kabini se boste lahko popolnoma sprostili, saj jo poleg izjemnega udobja odlikuje tudi 
izobilje prostora – slednjega je zlahka dovolj za pet odraslih oseb. K občutku prostornosti še dodatno 
prispeva velika panoramska sončna streha, ki jo je moč odpreti, razveselilo pa vas bo tudi dejstvo, da bo 
za prtljago na vaših dogodivščinah poskrbel prtljažni prostor s kar 513 litri prostornine. Če bi s seboj radi 
vzeli še več, lahko naslonjalo zadnje klopi preklopite v razmerju 60/40, s čimer je prostora dovolj tako za 
potnike kot za daljše predmete. Ko je zadnja klop zložena v celoti, se prtljažni prostor poveča na 1.503 
litrov, tako da lahko vanj pospravite vse, kar vam poželi srce.
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Surround View Monitor (Sistem kamer za 360-stopinjski pogled) – S tehnologijo Surround View Monitor opremljeni 
Tucson poskrbi za lažje, pa tudi varnejše upravljanje z vozilom na ozkih parkiriščih. S pomočjo strateško nameščenih 
kamer vozniku namreč zagotavlja 360-stopinjski pregled nad okolico vozila, tako da lahko pri težjih manevrih spremljate 
vsak svoj premik, istočasno pa nadzorujete še dogajanje okrog vozila.

Osrednji zaslon merilnikov – 4,2-palčni LCD zaslon se ponaša z optimalno pozicijo in preprosto berljivostjo. Prikazuje 
pomembne informacije, denimo o dosegu vozila, porabi goriva, navodila navigacijskega sistema, zunanjo temperaturo in 
še veliko več. 

Pameten in uporaben. 
Tucson prepriča z obsežnim naborom pametnih tehnologij, ki vsako vožnjo 
spremenijo v prijetno in sproščujočo izkušnjo.   

22



Vhod USB zadaj – Priključite vašo napravo in se zabavajte dalje. Prikladno nameščeni vhod USB 
v drugi vrsti sedežev potnikom omogoča enostavno polnjenje mobilnih naprav. 

Električno odpiranje prtljažnih vrat s prostoročno funkcijo – Za popolnoma enostavno natovarjanje sistem samodejno odpre prtljažna vrata, če 
se pametni ključ vozila več kot 3 sekunde zadržuje v njegovem območju zaznavanja. Ključ lahko pri tem ostane v vašem žepu. 
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Tehnologija Surround View Monitor v Tucsonu lajša manevriranje na majhnih površinah, saj s 360-stopinjskim pregledom okrog vozila skrbi za varnost pri obračanju.

Hyundai SmartSense, nabor najsodobnejših asistenčnih sistemov, Tucsonu prinaša izjemen paket naprednih 
varnostnih tehnologij, vam pa zagotavlja visoko raven varnosti in brezskrbno vožnjo. Moderna tehnika lahko zavira 
namesto vas ter tako prepreči nesrečo, vam pomaga ostati znotraj svojega voznega pasu, zaznava vozila v mrtvem 
kotu ter vas opozarja na nevarne situacije.
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Sistem za preprečevanje naleta (FCA) s funkcijo 
zaznavanja pešcev. Sistem FCA s pomočjo kamere in 
radarskega senzorja na prednjem delu vozila nadzira 
promet pred voznikom. Če zazna nevarnost trčenja ali 
pešca, voznika na tveganje sprva le opozori, po potrebi pa 
prevzame nadzor nad zavorami in v sili celo zaustavi vozilo.

Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA). 
Sistem LKA v standardni različici s pomočjo prednje 
kamere zaznava črte na cestišču. Če vozilo nenadoma 
zapusti vozni pas, na to opozori voznika ter po potrebi 
prevzame nadzor nad krmiljenjem, da lahko avtomobil 
ostane znotraj svojega voznega pasu.

Napredni pametni sistem za prednastavitev hitrosti (ASCC) 
s funkcijo Stop & Go. Sistem ASCC s funkcijo Stop & Go s 
pomočjo radarja samodejno pospešuje in zavira, s čimer 
ohranja konstantno razdaljo do vozila spredaj ter izbrano 
hitrost. Če se promet prične zaustavljati, funkcija Stop & Go 
samodejno zavira in tako zaustavi vozilo, ko promet zopet 
steče, pa tudi samodejno pospeši do želene hitrosti.

Sistem za nadzor mrtvih kotov (BSCW) in sistem za 
pomoč pri menjavi voznega pasu (LCA). Sistem s pomočjo 
radarskih senzorjev nameščenih na dnu zadnjega odbijača 
nadzoruje mrtve kote. Če se v njih znajdejo druga vozila, se 
odzove z grafičnim opozorilom, če pa voznik kljub temu 
vklopi smernike, sledi zvočno opozorilo.

Sistem za samodejno zasenčenje dolgih luči (High Beam 
Assist) ponoči zaznava vozila, ki se nahajajo neposredno 
pred voznikom ali na nasprotnem voznem pasu ter temu 
primerno preklaplja med zasenčenim in nezasenčenim 
snopom žarometov. Statične luči za osvetlitev ovinka še 
dodatno izboljšajo vidljivost, saj svetijo v smeri, v kateri se 
vozilo premika.

Sistem za opozarjanje na prečni promet (RCCW). Pri 
vzvratnem pomikanju iz ozkega in nepreglednega 
parkirnega mesta sistem RCCW zmanjšuje nevarnost 
trčenja, saj s pomočjo dveh senzorjev v zadnjem delu 
vozila zaznava prečni promet in voznika opozarja na s 
strani bližajoča se vozila.

Inteligentni sistem za prepoznavanje prometnih znakov 
(ISLW). Sistem ISLW s pomočjo prednje kamere in 
informacij navigacijskega sistema prepoznava prometne 
znake in voznika opozarja na veljavne omejitve hitrosti. 
Informacije o slednjih prikaže tako na osrednjem zaslonu 
merilnikov kot tudi na ekranu osrednje infozabavne enote.

Sistem za nadzor voznikove zbranosti (DAW). Ta serijski 
sistem aktivne varnosti daje nov pomen, saj neprestano 
nadzoruje in analizira vzorce vožnje, s čimer zaznava 
nezbranost ali utrujenost voznika. Ko zazna znake 
utrujenosti, vozniku z zvočnim in grafičnim obvestilom 
predlaga premor.
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Polar White (PYW)

White Sand (Y3Y)*

Stellar Blue (RWB)*

Barve karoserije

Platinun Silver (U3S)**

Phantom Black (PAE)** Fiery Red (PR2)*

Champion Blue (U2U)*

Micron Grey (ZG3)*

Engine Red (JHR)

Olivine Grey (X5R)** Moon Rock (XN3)*

Barve notranjosti

Usnjeno oblazinjenje rdeče 
barve

Usnjeno oblazinjenje črne barve 
(možno tudi oblazinjenje v blagu)

Črna (enobarvna)

Črna / rdeča

Bež (dvobarvna)

Črna / svetlo siva

Usnjeno oblazinjenje bež barve 
(možno tudi oblazinjenje v blagu)

Usnjeno oblazinjenje svetlo sive 
barve

Mere

  1.604 mm
   1.850 mm

1.615 mm

1.6
55

 (1
.6

60
) m

m

2.670 mm
4.480 mm

* kovinska barva
** mineralna barva

26



Drzen, 
pameten in 
privlačen. 
Tucson z atraktivno obliko, najnovejšimi asistenčnimi sistemi in bogato 
motorno paleto brez težav zadovolji še tako zahtevne voznike. Obenem 
prostornost in praktičnost SUV zasnove vrhunsko spaja z elegantnim slogom 
zaradi česar še lažje izstopa iz množice. To je avtomobil, posvečen najbolj 
predanim, spremljevalec, ki bo vedno poskrbel, da na cilj prispete v slogu – 
tudi, če se odpravljate zgolj na delo ali po opravkih. Toda nikar nas ne držite 
za besedo. Obiščite enega od Hyundaijevih prodajnih salonov in se o njegovih 
adutih prepričajte na testni vožnji. Prav tako lahko obiščete našo spletno stran 
in si nekaj možnosti ogledate že sami.

Odkrijte več na www.hyundai.si
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Hyundai Avto Trade,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si

5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai 
prodana preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila.

Vsi podatki, navedeni v tej brošuri, so začasne narave ter se lahko kadar koli in brez predhodne najave 
spremenijo. Prikazane barve karoserije se lahko zaradi omejitev pri tiskanju razlikujejo od dejanskih 
barv. Prikazani produkti ustrezajo ponudbi in naboru opreme, ki sta namenjena za evropsko tržišče. 
Brošura predstavlja tudi vozila, opremljena z doplačljivo dodatno opremo, ne prikazuje pa polnega 
nabora opremskih opcij. Hyundai si pridržuje pravico do spreminjanja navedenih tehničnih podatkov ter 
podatkov o opremi brez predhodnega obvestila. Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega 
trgovca z vozili Hyundai. 

Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 3/2019
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