Noul Tucson

O abordare revoluționară a designului.
Bine ai venit la bordul Tucson! Capota alungită, consolele scurte și ampatamentul întins conferă modelului alura și personalitatea unui
coupe. Suprafețele unghiulare creează un contrast între silueta delicată și detaliile masculine, sugerând senzația de mișcare continuă,
chiar și atunci când autovehiculul staționează. Formele atletice se dizolvă în unghiurile arcuite ale roților, unde jantele din aliaj conferă
modelului o statură dinamică și puternică.

Tehnologii revoluționare.
Descoperă universul Tucson. Aici, spațiul, tehnologia și informația se imbină armonios.

Instrumentar digital de bord.
Instrumentarul digital de 10,25 inchi oferă o operare intuitivă
și o experiență high-tech.

Ecran de 10,25 inchi.
Sistemul de infotainment dispune acum de un ecran de
10,25 inchi.

Tehnologie shift-by-wire.
Poziționată ergonomic, consola centrală a fost
reproiectată, utilizand tehnologia shift-by-wire.

Iluminare ambientală.
Luminile ambientale sunt poziționate în partea inferioară a
consolei, în spațiul destinat încărcării wireless, precum și în
buzunarele portierelor.

Interiorul elegant îmbină confortul cu tehnologia.
Datorită sistemelor actualizate de tehnologie și de conectivitate, habitaclul spațios al noului Tucson este un
univers în care grijile cotidiene dispar.

Performanță și eficiență.
Noul Tucson dispune de trei versiuni de propulsie electrificată, două termice, în combinație cu patru opțiuni de
transmisie.

Hybrid

Plug-in hybrid

Varianta hybrid – echipată cu noul
motor Smartstream pe benzină de
1,6 litri T-GDi combinat cu un
propulsor electric de 44,2 kW,
alimentat cu o baterie litiu-ion
polimer de 1,49 kWh – oferă 230
CP și cuplu de 350 Nm.

O versiune plug-in hybrid cu un
motor T-GDi de 1,6 litri, 265 CP va
fi, de asemenea, disponibilă în
anul 2021.

48 V mild hybrid
Hyundai a combinat tehnologia
mild hybrid de 48 V cu motorul
T-GDi de 1,6 litri, care dispune de
180 CP.

Culori caroserie.

Alb Polar Solid (PYW)

Argintiu Shimmering Metalic (R2T)

Silky Bronze Metalic (B6S)

Gri Amazon Metalic (A5G)

Gri Teal Metalic (TG8)

Gri Dark Knight Perlat (YG7)

Roșu Engine Solid (JHR)

Roșu Sunset Perlat (WR6)

Negru Phantom Perlat (PAE)

Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de cele reale, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete cu
privire la disponibilitatea culorilor și a tapițeriei, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.

Informațiile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Este posibil ca unele echipamente ilustrate sau prezentate să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi
achiziționate contra cost. Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice și echipările fără un anunț prealabil. Hyundai TUCSON dispune de pachetul Hyundai de 5 ani garanție fără limită de kilometri, alături de garanția extinsă de 8 ani sau 160.000 de km
pentru bateria litiu-ion polimer. Garanția de 5 ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul autorizat Hyundai către clientul final, conform termenelor și condițiilor prezentate în pașaportul de service. Pentru informații
complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare.
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