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Tucson HEV 10

Hyundai TUCSON Hybrid / Plug-in Hybrid

Cenik vozil, 02.11.2022

TUCSON Hybrid
2-kolesni pogon

Model

1.6 T-GDI

STYLE
PREMIUM

Menjalnik

6-stopenjski
samodejni

Prostornina
(ccm)

Moč kW (KM)

1.598

169 (230)

IMPRESSION

Cena v EUR

Prihranek v EUR

Cena s
prihrankom v EUR

36.330

3.500

32.830

38.640

3.500

35.140

40.540

3.500

37.040

38.830

3.500

35.330

41.140

3.500

37.640

43.040

3.500

39.540

Cena v EUR

Prihranek v EUR

Cena s
prihrankom v EUR

43.330

3.500

39.830

45.340

3.500

41.840

47.340

3.500

43.840

4-kolesni pogon

1.6 T-GDI

STYLE
PREMIUM

6-stopenjski
samodejni

1.598

169 (230)

IMPRESSION

TUCSON Plug-in Hybrid
4-kolesni pogon

Model

1.6 T-GDI

STYLE
PREMIUM
IMPRESSION

Menjalnik

6-stopenjski
samodejni

Prostornina
(ccm)

Moč kW (KM)

1.598

195 (265)

Poraba goriva: 1,383 – 6,557 l/100 km;
Emisije plinov CO2: 31,40 - 149 g/km
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Hyundai TUCSON Hybrid / Plug-in Hybrid

Cenik dodatne opreme
Cena v EUR

Bela barva
Kovinska ali mineralna barva
19‘‘ aluminijasta platišča in pnevmatike 235/50 R19 (HEV - PREMIUM, IMPRESSION)
Električno pomična panoramska sončna streha z električno pomičnim senčnikom ter LED bralna lučka (STYLE, PREMIUM, IMPRESSION; ni mogoče v
kombinaciji dvobarvno kombinacijo zunanjosti) (MSR)
Dvobarvna kombinacija zunanjosti (streha, A/B/C stebrički in zunanji ogledali v črni ali grafitno sivi mineralni barvi (STYLE, PREMIUM, IMPRESSION; ni mogoče v
kombinaciji z električno pomično panoramsko sončno streho) (TTR)
Električno pomična prtljažna vrata s funkcijo samodejnega odpiranja (PREMIUM)
ECS – elektronsko nadzorovano vzmetenje
Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav (STYLE)
RSPA – inteligentni sistem za parkiranje na daljavo (s pomočjo pametnega ključa) (zahtevan paket LEATHER ali EDITION; IMPRESSION)
PCA – sistem za opazarjanje in samodejno zaviranje v sili ob vzvratni vožnji (IMPRESSION)
Kabel za polnjenje EV tip 2 - 32A (PHEV)
Paket MULTIMEDIA NAV (STYLE):
infozabavni sistem z integriranim navigacijskim sistemom Hyundai s TomTom Live storitvijo in 10.25‘‘ (26 cm) visokoločljivim barvnim zaslonom na
dotik, aplikacijo MapCare (7 let nadgradenj in posodobitev zemljevidov) združljiv z aplikacijama Android Auto TM* in Apple CarPlayTM* ter nadgradnjo
z dodatnim modemom, ki omogoča povezavo z aplikacijo Hyundai Bluelink
Paket MULTIMEDIA KRELL (PREMIUM):
infozabavni sistem z integriranim navigacijskim sistemom Hyundai s TomTom Live storitvijo in 10.25‘‘ (26 cm) visokoločljivim barvnim zaslonom na
dotik, aplikacijo MapCare (7 let nadgradenj in posodobitev zemljevidov) združljiv z aplikacijama Android Auto TM* in Apple CarPlayTM* ter nadgradnjo
z dodatnim modemom, ki omogoča povezavo z aplikacijo Hyundai Bluelink
vrhunski zvočni sistem KRELL – 4 zvočniki, visokotonska zvočnika, dodatni osrednji zvočnik na armaturni plošči in zunanji ojačevalec
Paket LED (STYLE):
bi-LED žarometi z dodatnimi lučmi za osvetlitev ovinka, dnevnimi in pozicijskimi LED lučmi
LED zadnje luči
maska motorja v lakirani grafitno sivi barvi
kromirana stranska letvica
srebrni in kromirani dodatki v prednjem in zadnjem odbijaču
Paket WINTER (STYLE):
tristopenjsko gretje prednjih sedežev,
ogrevan volanski obroč
Paket WINTER (PREMIUM):
dvostopenjsko gretje zadnjih sedežev
ogrevan volanski obroč
Paket SMART (STYLE):
pametni ključ (Smart Key)
gumb za zagon/zaustavitev motorja
samodejno električno zložljivi zunanji ogledali
dodatna osvetlitev v kljukah
Paket SMART SENSE II. (STYLE, PREMIUM):
BCA – aktivni sistem za opozarjanje in samodejno zaviranje v sili v primeru zaznave ovire v mrtvem kotu z asistentom ob menjavi voznega pasu
RCCA – aktivni sistem za opozarjanje in samodejno zaviranje ob zaznavi prečnega prometa zadaj
SEW – opozorilni sistem za varno izstopanje iz vozila
ROA – sistem za opozarjanje na prisotnost potnikov na zadnjem sedežu
Paket RADAR (STYLE, PREMIUM):
ASCC - aktivni radarski sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z nastavitvijo in uravnavanjem razdalje do spredaj vozečega vozila
FCA – JX – radarski sistem za samodejno zaviranje v sili v primeru zaznave možnosti trka v križišču
Paket RADAR I. (PREMIUM / IMPRESSION):
ASCC - aktivni radarski sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z nastavitvijo in uravnavanjem razdalje do spredaj vozečega vozila
FCA – JX – radarski sistem za samodejno zaviranje v sili v primeru zaznave možnosti trka v križišču
HDA – aktivni avtocestni asistent, ki hitrost vozila prilagaja spredaj vozečemu vozilu, omejitvam hitrosti in konfiguraciji ceste na izbrani poti
Paket LEATHER (PREMIUM / IMPRESSION):
usnjeno oblazinjenje (v črni ali svetlo sivi barvi)
električno nastavljiva prednja sedeža (voznik – 10 smeri, sopotnik – 6 smeri) z možnostjo dveh spominskih nastavitev sedeža za voznika
tristopenjsko prezračevanje prednjih sedežev
stikala za upravljanje sopotnikovega sedeža na levi strani sedeža
Premium notranjost v črni barvi z dekorativnimi dodatki in črtami na vratih, sedežih in armaturni plošči v modri barvi (PREMIUM, IMPRESSION)
Paket EDITION (IMPRESSION):
usnjeno oblazinjenje (v črni ali svetlo sivi barvi)
električno nastavljiva prednja sedeža (voznik – 10 smeri, sopotnik – 6 smeri) z možnostjo dveh spominskih nastavitev sedeža za voznika
tristopenjsko prezračevanje prednjih sedežev
stikala za upravljanje sopotnikovega sedeža na levi strani sedeža
električno pomična panoramska sončna streha z električno pomičnim senčnikom ter LED bralno lučko
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250

300
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410

490 / 120

2.100 / 1.930

150

2.870
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Paket N-Line

Cena v EUR
-

Hybrid
PREMIUM

-

Plug-in Hybrid
PREMIUM

-

-

Hybrid IMPRESSION

-

Plug-in Hybrid
IMPRESSION

-

N športna aluminijasta platišča 7.5J x 19‘‘ s pnevmatikami Continental 235/50 R19
športna prednji in zadnji odbijač z črno lakiranimi in srebrnimi detajli z rdečo letvico
po celotni širini zadnjega odbijača
N-Line športna maska z detajli v črno in grafitno sivi lakirani barvi z oznako N-Line
bi-LED žarometi s črnim ozadjem
črno lakirana stranska letvica in zunanji ogledali
športni zadnji spojler (tip B) v črno lakirani barvi
zaščitne obloge kolotekov in pragov v barvi karoserije
dvojna izpušna cev

2.050

črna notranjost z rdečimi šivi in dodatki na sedežih, vratih, armaturni plošči in
osrednji konzoli
športni sedeži v kombinaciji usnja in velurja z oznako N
N športni volanski obroč oblečen v usnje
N prestavna ročica oblečena v usnje z aluminijastim dodatkom
aluminijasta pedala in počivalo za nogo

1.700

N športna aluminijasta platišča 7.5J x 19‘‘ s pnevmatikami Continental 235/50 R19
športna prednji in zadnji odbijač z črno lakiranimi in srebrnimi detajli z rdečo letvico
po celotni širini zadnjega odbijača
N-Line športna maska z detajli v črno in grafitno sivi lakirani barvi z oznako N-Line
bi-LED žarometi s črnim ozadjem
črno lakirana stranska letvica in zunanji ogledali
športni zadnji spojler (tip B) v črno lakirani barvi
zaščitne obloge kolotekov in pragov v barvi karoserije
dvojna izpušna cev

2.850

črna notranjost z rdečimi šivi in dodatki na sedežih, vratih, armaturni plošči in
osrednji konzoli
športni sedeži v kombinaciji usnja in velurja z oznako N
električno nastavljiva prednja sedeža (voznik – 10 smeri, sopotnik – 6 smeri) z
možnostjo dveh spominskih nastavitev sedeža za voznika
tristopenjsko prezračevanje prednjih sedežev
stikala za upravljanje sopotnikovega sedeža na levi strani sedeža
N športni volanski obroč oblečen v usnje
N prestavna ročica oblečena v usnje z aluminijastim dodatkom
aluminijasta pedala in počivalo za nogo

2.700
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Oprema
Oprema STYLE:

Motor in pogon

Zunanjost

* 6-stopenjski samodejni menjalnik
* E-shift – osrednja konzola s stikali za prestavljanje (shift by wire) v
kombinaciji z obvolanskimi ročicami za upravljanje menjalnika
* Hyundai BlueDrive (Stop & Go sistem)
* HTRAC - elektronsko kontroliran 4-kolesni pogon - HTRAC (vozila s
4-kolesnim pogonom)
* 4WD Lock - blokada 4-kolesnega pogona (vozila s 4-kolesnim pogonom)

* Aluminijasta platišča 17’’ in pnevmatike 215/65 R17 (HEV)
* Aluminijasta platišča 19’’ in pnevmatike 235/50 R19 (PHEV)
* Projekcijski žarometi z LED pozicijskimi lučmi in LED dnevnimi lučmi
* Samodejno prižiganje žarometov ob slabši vidljivosti
* Dežni senzor s samodejnim delovanjem brisalnikov vetrobranskega stekla
* Električno nastavljivi, ogrevani in zložljivi zunanji ogledali v barvi vozila
z vgrajenimi LED smerniki
* Tonirano solarno vetrobransko steklo, tonirana prednja stranska stekla in steklo
prtljažnih vrat ter dodatno zatemnjena zadnja stranska stekla
* Parkirni senzorji zadaj z vizualnim prikazom med merilniki
* Vzdolžni nosilci za strešni prtljažnik
* Kljuke za odpiranje vrat v barvi vozila
* Zadnji spojler z vgrajeno tretjo zavorno lučjo
* Pribor za polnjenje predrte pnevmatike
Oprema PREMIUM (dodatno k opremi STYLE):

Varnost
* Sistemi SMART SENSE:
FCA – radarski sistem za samodejno zaviranje v sili s
prepoznavanjem vozil, pešcev in kolesarjev
FCWS - sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk
LKA - sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu
LFA – sistem ohranjanja smeri in sledenja oznakam voznega pasu
HBA - sistem za samodejni vklop in zasenčenje dolgih žarometov
DAA - sistem za nadzor voznikove zbranosti
ISLA - inteligentni sistem za prepoznavanje prometnih znakov
LVDA – funkcija opozarjanja na speljevanje vozila pred vami
Ecall – sistem za samodejni klic v sili
* ABS - protiblokirni zavorni sistem
* ESC - napredni elektronski stabilnostni sistem s sistemom
ROP proti prevračanju vozila
* DBC – sistem za nadzor ob strmem spustu
* HAC - sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
* ATCC - aktivni sistem proti zdrsu koles
* BAS - ojačevalnik zavorne sile
* ESS – samodejni vklop vseh smernikov ob zaviranju v sili
* TSA - sistem za večjo stabilnost priklopnega vozila
* TPMS - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
* EPB – električna parkirna zavora s funkcijo Autohold – zadrževanje
vozila na mestu
* Čelni zračni blazini za voznika in sopotnika
* Stranski zračni blazini in stranske zračne zavese
* Sredinska zračna blazina spredaj
* Stikalo za izklop sopotnikove zračne blazine
* ISOFIX pritrdilni mesti za otroški sedež na zadnjih sedežih
* Varnostna ključavnica na zadnjih vratih
* Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo in odklepanje v primeru trka

Udobje
* Dvopodročna samodejna klimatska naprava z ionizatorjem zraka in
odroševanjem vetrobranskega stekla
* Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z omejevalnikom
hitrosti in upravljanjem na volanskem obroču
* Električni progresivni servo ojačevalnik volanskega mehanizma
* Po višini in globini nastavljiv volanski obroč
* Usnjen volanski obroč
* Sredinska konzola z naslonom za roko in predalom
* Po višini nastavljiv voznikov sedež
* Električno nastavljiv ledveni del voznikovega sedeža
* Deljiv in zložljiv zadnji sedeži 40:20:40 z naslonom za roke
* Zakasnitev ugašanja žarometov in notranjih luči
* Infozabavni sistem z DAB+ digitalnim sprejemnikom radijskih frekvenc,
MP3 predvajalnikom, 8‘‘(20,32 cm) visokoločljivim barvnim z zaslonom
na dotik, 6 zvočniki, Shark Fin anteno, združljiv z aplikacijama
Android AutoTM* in Apple CarPlayTM*
* Bluetooth brezžična povezava z glasovnim izbiranjem in upravljanjem
na volanskem obroču
* Kamera za vzvratno vožnjo s prikazom v infozabavnem sistemu in
prikazom dinamičnih vodil
* 1 x USB vtičnica, 3 x USB vtičnice za polnjenje, 2 x 12V vtičnici
* Električni pomik prednjih in zadnjih stekel s funkcijo samodejnega
odpiranja/zapiranja ter zaščito proti priprtju prednjih stekel
* Daljinsko centralno zaklepanje z alarmnim sistemom in zložljivim ključem
* Digitalni supervision merilniki z 10.25’’ (26 cm) barvnim LCD zaslonom
* Kontrolna lučka za nivo tekočine za pranje vetrobranskega stekla
* Osvetljeni ogledali v senčnikih
* Rolo prtljažnega prostora in originalni tepihi Hyundai
* Predal za odlaganje drobnih predmetov v dnu prtljažnega prostora

Udobje
* Tropodročna samodejna klimatska naprava z ločenim upravljanjem zadaj
* Infozabavni sistem z integriranim navigacijskim sistemom Hyundai s TomTom
Live storitvijo, 10.25’’ (26 cm) visokoločljivim barvnim zaslonom dotik,
aplikacijo MapCare (7 let nadgradenj in posodobitev zemljevidov), združljiv z
aplikacijama Android AutoTM* in Apple CarPlayTM* ter nadgradnjo z dodatnim
modemom, ki omogoča povezavo z aplikacijo Hyundai BlueLink
* Pametni ključ (Smart key) z gumbom za vžig
* Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav
* Samodejna zatemnitev vzvratnega ogledala
* Tristopenjsko gretje prednjih sedežev
* Po višini nastavljiv sopotnikov sedež
* Dekorativni elementi iz blaga na vratih in armaturni plošči
* Električni pomik prednjih in zadnjih stekel s funkcijo samodejnega
odpiranja/zapiranja ter zaščito proti priprtju za vsa stekla
* Ambientalna osvetlitev notranjosti

Zunanjost
* Bi-LED žarometi z dodatnimi lučmi za osvetlitev ovinka, dnevnimi in
pozicijskimi LED lučmi
* Maska motorja v lakirani grafitno sivi barvi
* Srebrni in kromirani dodatki v prednjem in zadnjem odbijaču
* Kromirana stranska letvica
* Solarna prednja stranska stekla in dodatno zatemnjeno steklo prtljažnih vrat
* LED zadnje luči
* Parkirni senzorji spredaj z vizualnim prikazom med merilniki
Oprema IMPRESSION (dodatno k opremi PREMIUM):

Varnost
* Sistemi SMART SENSE I.:
FCA-JX – sistem za samodejno zaviranje v sili v primeru zaznave
možnosti trka v križišču
BCA – aktivni sistem za opozarjanje in samodejno zaviranje v sili v
primeru zaznave ovire v mrtvem kotu z asistentom ob menjavi voznega
pasu
RCCA – aktivni sistem za opozarjanje in samodejno zaviranje ob
zaznavi prečnega prometa zadaj
SEW – opozorilni sistem za varno izstopanje iz vozila
BVM – slikovni prikaz območja mrtvega kota v instrumentni plošči
ROA - sistem za opozarjanje na prisotnost potnikov na zadnjem sedežu

Udobje
* ASCC - aktivni radarski sistem za prednastavitev hitrosti z nastavitvijo in
uravnavanjem razdalje do spredaj vozečega vozila
* SVM – Surround View Monitor – sistem kamer za 360o pogled okolice vozila
* Vrhunski zvočni sistem KRELL – 4 zvočniki, visokotonska zvočnika, dodatni
osrednji zvočnik na armaturni plošči in zunanji ojačevalec
* Električno pomična prtljažna vrata s funkcijo samodejnega odpiranja
* Samodejno električno zložljivi zunanji ogledali
* Dvostopenjsko gretje sedežev zadaj
* Ogrevan volanski obroč
* Senčniki na zadnjih vratih
* Mreža za pritrditev prtljage v prtljažnem prostoru
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Tehnični podatki
BENCINSKI MOTOR
HIBRIDNO VOZILO
MOTOR IN MENJALNIK

PRIKLJUČNO HIBRIDNO VOZILO

1.6 T-GDI

1.6 T-GDI

2WD

4WD

6-st. samodejni

4WD
6-st. samodejni

Motor z notranjim izgorevanjem
Prostornina (ccm)
Maksimalna moč

Sistemska moč

1.598

1.598

132,4 kW (180 KM) pri 6.000 vrt/min-1

132,4 kW (180 KM) pri 5.500 vrt/min-1

169 kW (230 KM) pri 6.000 vrt/min-1

195 kW (265 KM) pri 5.500 vrt/min-1

Maksimalen navor

265 Nm pri 1.500-4.500 vrt/min
Sistemski navor

Zavore

-1

265 Nm pri 1.500-4.500 vrt/min-1

-1

350 Nm pri 1.500-4.500 vrt/min-1

350 Nm pri 1.500-4.500 vrt/min

4-kanalni hidravlični protiblokirni zavorni sistem ABS; spredaj: kolutne (prisilno hlajene), zadaj: kolutne

Maksimalna hitrost (km/h)

193

Pospešek 0-100 km/h (s)
Poraba goriva (l/100km)
(WLTP vred.)

kombinirano

Emisije CO2 (g/km)

191

8,0

8,3

5,503 – 5,941

6,161 – 6,557

1,383

125 - 135

140 - 149

31,40

Emisijska stopnja

EURO 6d

Emisije plinov (g/km)

NOx (g/km)

0,0283

0,0103

Prostornina prtljažnega prostora (l)

0,0047

616 - 1.795

Medosna razdalja (mm)

2.680

Dolžina (mm)

4.500

Širina (mm)

1.865

Višina (mm)
Terenske zmogljivosti:

9,1

1.650
vstopni kot

17,4°

izhodni kot

24,1 – 25,7°

prehodni kot

17,3°

Najmanjši obračalni krog (m)

5,3

Oddaljenost od tal (mm)
največja tehnično dovoljena
masa vozila
masa vozila pripravljenega na
vožnjo
Masa (kg)
največja dovolj. masa zaviranega
priklopnega vozila
največja dovolj. masa
nezaviranega priklopnega vozila

170
2.175

2.245

2.415

1.639 - 1.760

1.709 - 1.830

1.893 – 1.999

1.650

1.350

750

750

Največja dovoljena obremenitev strehe (kg)

100

Prostornina rezervoarja za gorivo (l)

52

Elektromotor
Tip motorja

3-fazni sinhroni

Maksimalna nazivna moč

44,2 kW

66,9 kW pri 2.100 – 3.300 vrt./min.-1

Navor

264 Nm

53,7 Nm pri 0 – 2.100 vrt./min.-1

Maksimalna 30 minutna moč

14,7 kW

22,3 kW

-

17,7 kWh/100 km

-

62 km

Poraba električne energije
Doseg

kombinirano

Visokonapetostna baterija
Tip baterije

Li-On polimerna

Delovna napetost

270 V

360 V

Kapaciteta

5,5 Ah

38,2 Ah

* »Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.«
* »Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.«

GARANCIJSKI POGOJI: 5 let brez omejitve prevoženih km**; baterija: 8 let / 160.000 prevoženih km*; 12 let na prerjavenje.
VELJAVNOST CENIKA: od 02.11.2022 do preklica oziroma objave novega cenika.
Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV.
Stroški transporta in priprave vozila so vključeni v priporočeno maloprodajno ceno vozila.
Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe cen, tehničnih podatkov in opreme brez predhodne najave.
Cene veljajo za vozila na zalogi.
Podatke o pnevmatikah si lahko ogledate na: 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.
* Android Auto je registrirana blagovna znamka Google Inc.
* Apple CarPlay je registrirana blagovna znamka Apple Inc.
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