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Rozhodujúci hráč: Nový Tucson
Otvorenie našej mysle k zmene nám umožní vidieť veci v novom svetle, zbaviť sa starých zvyklostí a privítať nové veci. Nový Tucson demonštruje 
prichádzajúcu zmenu. Jeho výrazný dizajn vyjadruje súčasne agilitu a eleganciu.
Vidno to na charakteristickej šesťuholníkovej maske chladiča Hyundai, výrazných reflektoroch z LED, elegantných zliatinových diskoch kolies 
a na jemne tvarovaných výrezoch blatníkov evokujúcich pohyb dopredu. To všetko dokazuje, že zmena prináša zlepšenie.
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Zmena je všade. Vonku aj vnútri
Nový Tucson je výrazne športovejší aj vďaka nižšiemu položeniu nápravy, pritom má však pôsobivo veľkorysé vnútorné rozmery.  
Vo vycibrenom prémiovom interiéri poskytuje dostatok miesta, pohodlné sedadlá a inteligentné praktické prvky vyvinuté na zvýšenie  
pohodlia počas jazdy.
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Nový od základu. 
Zmenené tempo
Kompletne nová platforma nového modelu Tucson stelesňuje celú škálu vyspelých technológií, 
ktoré zvyšujú úroveň výkonnosti, zlepšujú ovládateľnosť a jazdný komfort. Ponuka motorov zahŕňa štyri 
naftové a dva benzínové motory vo výkonovom rozpätí od 85 kW (115 k) do 136 kW (185 k), ktoré sa spájajú 
so 6–stupňovou manuálnou, 6–stupňovou automatickou alebo s novou 7–stupňovou automatickou 
dvojspojkovou prevodovkou DCT. V kombinácii s adaptívnym pohonom všetkých kolies so systémom ATCC 
(Advanced Traction Cornering Control) zostanete bezpečne vo svojej stope aj v extrémnych zákrutách.

Motor 1,6 Turbo GDi. Nový turbodúchadlom prepĺňaný benzínový 
motor s priamym vstrekovaním paliva a s výkonom 130 kW (177 k) 
poskytuje optimálnu kombináciu vysokého výkonu a priaznivej 
spotreby paliva.

Prevodovka s dvomi spojkami. Nová 7–stupňová automatická 
dvojspojková prevodovka DCT prináša výhody v oblasti výkonnosti 
aj spotreby paliva. K dispozícii pri benzínovom motore 1,6 T-GDi 
s výkonom 130 kW (177 k) a dieselovom motore 1,7 CRDi s výkonom 
104 kW (141 k).

Pohon 4 × 4. Ak na nespevnenom alebo šmykľavom povrchu systém 
zistí stratu trakcie, tak sa až 50 % krútiaceho momentu na zlepšenie 
trakcie môže preniesť na zadné kolesá. Rozdelenie krútiaceho 
momentu sa dá v extrémnych podmienkach zafixovať 
v pomere 50 : 50.

Elektronická parkovacia brzda. Kompaktný ovládač parkovacej 
brzdy šetrí využiteľný priestor medzi prednými sedadlami a vďaka 
funkcii automatického uvoľnenia brzdy pri rozjazde zvyšuje pohodlie. 
Elektronická parkovacia brzda je dostupná pre 7–stupňovú  
dvojspojkovú automatickú prevodovku DCT od výbavy Style.



Intuitívne ovládacie prvky v kombinácii s ergonomickým dizajnom vytvárajú 
prehľadný prístrojový panel. Kvalitné materiály s mäkkým povrchom soft 
touch dopĺňajú prémiový pocit z interiéru.  
Na obrázku s koženými sedadlami vínovočervenej farby na želanie.
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Zvyšuje hodnotu
Kamkoľvek sa pozriete a čohokoľvek sa dotknete, všade oceníte materiály vysokej kvality, 
ktorými je vybavená celá kabína nového modelu. Veľmi pôsobivá je ponuka prvkov výbavy Premium. 
Unikátom v tejto triede sú predné sedadlá, ktoré môžu byť nielen vyhrievané, ale aj ventilované.

Vyhrievané sedadlá a volant. Nič nie je príjemnejšie v chladnom 
zimnom ráne ako vyhrievané sedadlá a vyhrievaný volant.

Ventilované, elektricky ovládané predné sedadlá. Predné sedadlá 
môžu byť vybavené okrem vyhrievania aj ventiláciou a 8–smerovým 
elektrickým nastavovaním. Sedadlo vodiča je okrem toho vybavené 
bedrovou opierkou elektricky nastaviteľnou v dvoch smeroch.

Nastaviteľné zadné operadlo. Cestujúci na zadnom sedadle majú 
rovnaké pohodlie ako na predných sedadlách - zadné sedadlo 
s nastaviteľným operadlom môže byť na želanie aj vyhrievané.

Panoramatické strešné okno. Obzvlášť veľké panoramatické strešné 
okno poskytuje zážitok z jazdy s otvorenou strechou. Stlačením 
tlačidla môžete vpustiť do interiéru čerstvý vzduch a slnečné lúče. 
Automaticky vysúvaný aerodynamický deflektor redukuje hluk 
a prievan v kabíne.
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Ste v dobrých rukách
Nový Tucson je k dispozícii so širokou škálou technológií, ktoré zvyšujú aktívnu a pasívnu bezpečnosť 
a ochránia vás aj v extrémnych situáciách. Medzi nimi je napríklad systém upozornenia na vozidlá 
približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní. Radar zachytáva v uhle 180° iné vozidlá pri cúvaní 
z parkovacích miest s obmedzeným bočným výhľadom. Keď systém zachytí približujúce sa vozidlo, 
upozorní vodiča akustickým a vizuálnym signálom. To je iba jeden zo spôsobov, ako vás nový Tucson 
chráni. Tu je niekoľko ďalších.

Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu (LKAS). 
Keď systém zistí, že vozidlo má tendenciu neúmyselne vybočiť z jazd-
ného pruhu, upozorní vodiča akusticky aj vizuálne a vykoná korekciu 
smeru prostredníctvom elektrického posilňovača riadenia.

Systém automatického núdzového brzdenia (AEB). Na báze radaru 
a kamery upozorní vodiča pri nebezpečenstve kolízie s vozidlami 
a s chodcami vpredu a v prípade potreby autonómne zabrzdí vozidlo.

Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti (SLIF). Systém 
pomocou kamery rozoznáva dopravné značky obmedzujúce rýchlosť, 
porovnáva ich s navigačnými dátami a zobrazuje ich na monitore 
navigačného systému na TFT displeji s vysokým rozlíšením 
v združenom prístroji.

Systém monitorovania mŕtveho uhla (BSD). Senzory zaregistrujú 
iné vozidlo v blízkosti, ktoré je v oblasti mŕtveho uhla vonkajšieho 
spätného zrkadla, a spustia akustický výstražný signál, keď vodič 
aktivuje smerové svetlá na príslušnej strane.
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Uľahčujú život
Nový Tucson je automobil, ktorý si ľahko obľúbite. Postarali sme sa, aby vám uľahčoval život. 
Okrem výnimočne priestrannej kabíny sa v jeho športovej siluete skrýva tiež jeden z najväčších 
batožinových priestorov v segmente. Prístup do batožinového priestoru je cez rozmerné piate dvere 
na želanie vybavené automatickým otváraním. Variabilitu zvyšuje operadlo zadného sedadla delené 
v pomere 60 : 40. Na ceste oceníte výhody parkovacieho asistenta Smart Parking Assist a dopravné 
informácie TomTom LIVE®. 

Veľkorysý batožinový priestor. Základný objem batožinového 
priestoru 513 litrov sa dá sklopením operadla zadného sedadla 
zväčšiť až na 1 503 litrov. Operadlo je delené v pomere 60 : 40, 
takže umožňuje súčasnú prepravu osôb aj väčšieho nákladu. 

Bezdotykové otváranie dverí batožinového priestoru. Keď senzor 
zaregistruje za vozidlom vodiča s elektronickým kľúčom vo vrecku, 
systém automaticky otvorí dvere batožinového priestoru 
na uľahčenie manipulácie s nákladom.

Smart parkovací systém - SPAS (len s automatickou prevodovkou). 
Aktivované senzory identifikujú vhodné parkovacie miesto a SPAS 
doň potom perfektne vmanévruje váš Tucson. SPAS dokáže vozidlo 
zaparkovať aj na parkovacie miesto kolmé na smer jazdy. Vy ovládate 
iba akcelerátor a brzdu, systém urobí všetko ostatné.

Nový navigačný systém so službami TomTom LIVE. Služby TomTom 
LIVE®, bezplatné počas prvých 7 rokov po kúpe vozidla, poskytujú presné 
a aktuálne informácie o hustote premávky, dopravných radaroch, počasí 
a o zaujímavých miestach v blízkosti, ktoré sa zobrazujú na dotykovom 
monitore s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov).
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Fiery Red

Demitasse Brown

Moon Rock

Stargazing Blue Ara Blue

Phantom Black

Platinum SilverMicron Grey

White Sand

Veľký výber. Vy rozhodujete
Každý z nás je iný a má vlastné preferencie a priority. Nový Hyundai Tucson je k dispozícii v širokej palete farieb karosérie doplnenej tromi farebnými úpravami 
interiéru. Všetky boli navrhnuté tak, aby ste mohli dodať svojmu vozidlu individuálny charakter, ktorý môžete ďalej umocniť prvkami vybavenia na želanie 
a originálnym príslušenstvom. Váš predajca Hyundai vám poradí a pomôže pri výbere.

Ďalšie informácie o novom modeli Hyundai Tucson nájdete na www.hyundai.sk.

Rozmery

Disky

 2 670 mm
4 475 mm

1 6
60

 m
m

1 850 mm

19–palcové zliatinové disky 17–palcové zliatinové disky 

Úprava interiéru

Béžová koža + čierny dvojfarebný interiér (k dispozícii aj v látke) Vínovočervená koža + čierny dvojfarebný interiér Čierna koža + jednofarebný interiér (k dispozícii aj v látke)

Metalické farbyPerleťové farby

16–palcové zliatinové disky 

Polar White

Pastelová farba

Intense Copper

16
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Neustále s vami
Keď si odveziete nový Hyundai Tucson z predajne, je to začiatok dlhého a šťastného vzťahu.  
Pripravili sme množstvo programov, ktoré vám ho spríjemnia.

Záruka 5 rokov bez obmedzenia počtu 
najazdených kilometrov

Najlepším dôkazom dôvery v kvalitu našich 
produktov je 5–ročná záruka na nový automobil. 
Môžete si užívať 5 rokov bezstarostného jazdenia, 
5 rokov cestnej asistenčnej služby a 5 rokov 
zvýhodnených ročných prehliadok technického 
stavu vozidla, aby ste jazdili úplne  
bez starostí. A to všetko bez akéhokoľvek 
obmedzenia počtu najazdených kilometrov.

Financovanie

Hyundai vám môže pomôcť financovať kúpu 
nového automobilu Hyundai v období do 5 rokov. 
Naše plány financovania sú veľmi flexibilné - stačí, 
keď sa spýtate vášho predajcu na podrobnejšie 
informácie a vyberiete si plán, ktorý vám najlepšie 
vyhovuje.

Záruka 12 rokov na karosériu

Navyše k našej 5–ročnej záruke poskytujeme  
aj 12–ročnú záruku proti prehrdzaveniu karosérie 
zvnútra.

Originálne príslušenstvo Hyundai

Nič sa nehodí lepšie ako originálne príslušenstvo 
Hyundai. Je navrhnuté a skonštruované tak, 
aby zlepšovalo vzhľad a zvyšovalo úžitkovú hodnotu 
vášho Hyundai Tucson, a spĺňa prísne kvalitatívne 
štandardy produktov Hyundai.

Originálne náhradné diely Hyundai

Naše originálne náhradné diely sú vyrobené  
podľa rovnakých štandardov ako originálne  
diely montované vo výrobe a vzťahuje  
sa na ne rozsiahla záruka.

TECHNICKÉ ÚDAJE – Hyundai Tucson
KAROSÉRIA

Karoséria 5–dverová samonosná

ROZMERY

Celková dĺžka/šírka/výška (mm) 4 475/1 850/1 655/1 660 - vr. strešných lyžín
Rázvor (mm) 2 670
Rozchod vpredu (mm) R17/R19 1 608/1 604
Rozchod vzadu (mm) R17/R19 1 620/1 615
Polomer otáčania (m) 5,3
Minimálna svetlá výška podvozka (mm) 172
Batožinový priestor (l) základný/sklopené 
sedačky - podľa VDA 513 (lepiaca sada) 488 a (plnohodnotná rezerva)/1 503 a 1 478

MOTOR 1,6 GDi 1,6 T-GDi 1,7 CRDi VGT 2,0 CRDi VGT

Typ zážihový radový zážihový radový vznetový radový vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm3) 1 591 1 591 1 685 1 995
Druh paliva BA 95 B BA 95 B NM NM
Počet valcov 4 4 4 4
Kompresný pomer 11 : 1 10 : 1 15,7 : 1 16 : 1 16 : 1
Max. výkon (kW/k/ot./min.) 97/132/6 300 130/177/5 500 85/115/4 000 104/141/4 000 100/136/4 000 136/185/4 000

Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) 160,8/4 850 265/1 500 - 4 500 280/ 
1 250 - 2 750

340/
1 750 - 2 500 373/1 500 - 2 500 400/1 750 - 2 750

Príprava zmesi priame vstrekovanie priame vstrekovanie Common Rail System Common Rail System
Objem palivovej nádrže (l) 62

PREVODOVKA a POHON

Typ 6–stupňová manuálna 6–stupňová 
manuálna

7–stupňová 
dvojspojková 
automatická

6–stupňová 
manuálna

7–stupňová 
dvojspojková 
automatická

6–stupňová 
manuálna

6–stupňová 
automatická

6–stupňová 
manuálna

6–stupňová 
automatická

Pohon 4 × 2 4 × 4 4 × 4 4 × 2 4 × 2 4 × 4 4 × 4 4 × 4 4 × 4

DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Max. rýchlosť (km/h) 182 202 201 176 185 184 184 201 201
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 11,5 9,5 9,1 13,7 11,5 10,9 12,0 9,9 9,5

SPOTREBA PALIVA (l/100 km)/CO2 (g/km) ** - PODĽA SMERNICE ES 715/2007 - 692/2008

Cyklus mestský 7,9 10,0 9,2 5,4 5,4 6,0 7,4 7,1 8,0
mimomestský 5,4 6,2 6,5 4,1 4,7 4,8 5,4 5,2 5,6
kombinovaný 6,3/147 7,6/177 7,5/175 4,6/119 4,9/129 5,2/139 6,1/160 5,9/154 6,5/170

RIADENIE

Typ hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

NÁPRAVY

Predná nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom
Zadná viacprvková

BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením
Zadné kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 215/70 R16, 225/60 R17, 245/45 R19

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov proti prehrdzaveniu karosérie.

Servisný interval: 30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr, pre verziu 1,6 T-GDi - 15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr.

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.



Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od 
skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu 
pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok 
a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo 
zmeniť špecifikácie a  vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím 
predajcom Hyundai o detailoch.

Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk

skladové číslo: 045048U


