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Váš Hyundai 
TUCSON
N LINE STYLE PREMIUM 1,6 T-GDI MHEV 132 kW  Automatická

Nabídka

Výsledná cena 
včetně prémie

977 890 Kč

Doporučená cena společností Hyundai Motor Czech s.r.o. včetně 
DPH. Nezavazuje k uzavření smlouvy. 

Cena před prémií 1 047 890 Kč

Veškeré ceny jsou včetně DPH

Základní cena vozu 1 009 990 Kč

Odlišné lakování střechy 20 000 Kč

Příslušenství 0 Kč

Příplatková barva 17 900 Kč

Prémie -70 000 Kč

Prémie a akční cena platí u autorizovaných prodejců Hyundai a 
je podmíněna registrací vozidla na jméno zákazníka v případě 
využití Hyundai pojištění. Podmíněnost Hyundai pojištěním se 
nevztahuje na zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a registrovat 
v zahraničí. Registraci vozidla na registrační značky zprostředkovává 
autorizovaný prodejce Hyundai. V případě prodeje zahraničnímu 
zákazníkovi (v rámci EU) je nutné vozidlo přihlásit v zemi původu 
klienta a to nejpozději do 1 měsíce od převzetí vozidla. Prémie a 
benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele.

Shrnutí

Karoserie
SUV
539 990 Kč

Stupeň výbavy
N LINE STYLE PREMIUM
939 990 Kč

Motor
1,6 T-GDI MHEV 132 kW

Příplatková výbava

Odlišné lakování střechy
20 000 Kč

Exteriér

Shadow Gray / Phantom Black (N-LINE)
17 900 Kč

Interiér

Černý
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Technická data

Zavazadlový prostor

Maximální objem zavazadlového prostoru (l)
1 725 DIESELOVÉ MOTORY /
Minimální objem zavazadlového prostoru (l)
546 DIESELOVÉ MOTORY / 57

Spotřeba paliva a emise CO2

Kombinované emise CO� (g/km) 162
WLTP – fáze kombinované rychlosti (l/100km) 7.1
WLTP – fáze extra vysoké rychlosti (l/100km) 7.8
WLTP – fáze vysoké rychlosti (l/100km) 6.1
WLTP – fáze nízké rychlosti (l/100km) 8.4
WLTP – fáze střední rychlosti (l/100km) 6.6

Motor

0-100 km/s 9,0
Výkon (kW/k)@ot. min 132 / 180 
Maximální rychlost (km/h) 201
Točivý moment (Nm) 265 
Objem (cm³) 1598

Rozměry exteriéru

Celková délka (mm) 4 500 / 4 510 N Line
Celková šířka (mm) 1865
Celková výška (mm) 1650
Rozvor (mm) 2680
Přední rozchod kol (17") 1630
Přední rozchod kol (18") 1615
Přední rozchod kol (19") 1615
Zadní rozchod kol (17") 1637
Zadní rozchod kol (18") 1622
Zadní rozchod kol (19") 1622
Počet dveří 5

Rozměry interiéru

Prostor pro hlavu s panoram. střechou v 1. řadě sedadel (mm) 966
Prostor pro hlavu s panoram. střechou ve 2. řadě sedadel (mm) 980
Prostor pro hlavu bez panoram. střechy ve 2. řadě sedadel (mm)
1000
Šířka v bocích v 1. řadě sedadel (mm) 1385
Šířka v bocích ve 2. řadě sedadel (mm) 1367
Prostor pro nohy v 1. řadě sedadel (mm) 1052
Prostor pro nohy ve 2. řadě sedadel (mm) 996
Šířka ramenou v 1. řadě sedadel (mm) 1464
Šířka ramenou ve 2. řadě sedadel (mm) 1428
Počet míst 5

Schopnosti jízdy v terénu

Zadní nájezdový úhel
25,7° / 24,1°s dvojitou koncovkou výfuku / 23,4° N Line
Maximální boční náklon
17,3°benzinové motory / 16,7° dieselové motory

Řízení

Poloměr otáčení (m) 5,46

Převodovka

Pohon Pohon 4×4

Výpis výbavy

VNĚJŠÍ VÝBAVA A PŘEVODOVKY

N LINE STYLE PREMIUMExteriérová sada sportovních doplňků

Solární přední sklo + solární přední skla

Zadní tmavá skla + tmavé zadní vyhřívané okno

Čelní sklo s akustickou fólií

Automatické odmlžování oken

Reflektorové Full LED přední světlomety se statickým 
přisvěcováním do zatáčky

Automatické světlomety (světelný senzor)

LED denní světla

Boční blikače integrované ve zpětných zrcátkách

Zadní kombinované LED svítilny

Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

Střešní ližiny

Vnější kliky dveří v barvě vozu

N LINE 19'' unikátní kola z lehké slitiny

Plnohodnotné rezervní kolo z lehké slitiny

Sada na opravu pneumatik

BEZPEČNOST A SYSTÉMY

N LINE STYLE PREMIUMAirbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný)

Boční airbagy vpředu, okenní airbagy pro přední a zadní 
sedadla

Středový airbag pro přední sedadla

Stabilizační systém VSM (protiprokluzový systém ABS, 
elektronický stabilizační systém vozidla ESC, systém 
stabilizace přívěsu TSA a multikolizní brzda MCB)

Elektrická parkovací brzda s funkcí Auto Hold

ISG - stop & go systém

Výškově a podélně nastavitelný volant

Sledování mrtvého úhlu (BCW), upozornění na projíždějící 
vozidla při couvání RCCW

Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA a 
sledování únavy řidiče DAW

Autonomní nouzové brzdění FCA včetně varování před 
čelním nárazem FCW s detekcí chodců a cyklistů

Autonomní nouzové brzdění FCA včetně varování před 
čelním nárazem FCW s detekcí chodců, cyklistů a funkcí 
varování při odbočování vlevo

Aktivní asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LFA

Elektronické ovládání převodovky tlačítky „Shift by Wire“, 
prémiová středová konzola

Asistent zabraňující kolizi při couvání PCA-R

Elektronicky řízený systém odpružení ECS

Aktivní sledování mrtvého úhlu (BCA), aktivní upozornění 
na projíždějící vozidla při couvání RCCA

Asistent pro jízdu na dálnici HDA

SEDADLA

N LINE STYLE PREMIUMAktivní hlavové opěrky vpředu, 3 zadní hlavové opěrky

Elektrické sedadlo řidiče s pamětí nastavení + elektricky 
nastavitelné sedadlo spolujezdce

Elektrická bederní opěrka

Elektricky posuvné sedadlo spolujezdce z 2. řady sedadel2 / 4
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Převodovka Automatická Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce

Dělená zadní opěradla v poměru 4:2:4

Sportovní anatomicky tvarovaná sedadla s čalouněním 
kůže/semiš

Vyhřívaní předních a zadních sedadel

Ventilovaná přední sedadla

Sklopná sedadla ve 2. řadě sedadel jedním dotykem ze 
zavazadlového prostoru

INTERIÉR

N LINE STYLE PREMIUMElektricky ovládaná přední a zadní okna (jednodotykové 
ovládání pro všechna okna)

Osvětlení zavazadlového prostoru

LED osvětlení interiéru

Ambientní osvětlení interiéru

Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným 
prostorem

Fixační síť zavazadlového prostoru

Sportovní 4ramenný kůží potažený volant

Kůží potažená hlavice řadicí páky

Vyhřívaný volant

Kosmetické zrcátko ve sluneční cloně (řidiče)

Kosmetické zrcátko ve sluneční cloně (spolujezdec)

Kosmetická zrcátka s osvětlením

Hliníkové pedály

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT

N LINE STYLE PREMIUMDvouzónová automatická klimatizace

Třetí zóna automatická klimatizace, dodatečné zadní 
výdechy ventilace ve středové konzole

Zadní výdechy ventilace pod předními sedadly

Přístrojový panel "Supervision" s 10,25'' TFT LCD 
displejem + regulace osvětlení palubních přístrojů

Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko

Tempomat

Volič jízdních režimů Drive Mode

Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS

Inteligentní omezovač rychlosti ISLA

Zadní + přední parkovací senzory

Monitorování okolí vozu 360° kamerovým systémem SVM

Automatické stěrače (dešťový senzor)

Upozornění na cestující vzadu RSA

Kamerové sledování mrtvého úhlu BVM

Elektricky ovládané 5. dveře s bezdotykovým otvíráním

Bezdrátové nabíjení mobilních telefonů (pouze pro 
kompatibilní přístroje podporující standard (Qi)

Roletka bočních oken ve 2. řadě sedadel

12 V zásuvka v přední loketní opěrce

12V zásuvka v zavazadlovém prostoru

USB konektor pro dobíjení vpředu

2× nabíjecí USB port ve 2. řadě sedade

Příprava na tažné zařízení

Integrovaná navigace s 10,25'' dotykovým displejem, 
RDS+DAB+USB s funkcí Android Auto a Apple CarPlay, 
anténa typu žraločí ploutev

Prémiový audiosystém Krell

2 přední reproduktory

2 zadní reproduktory 3 / 4
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Externí zesilovač včetně subwooferu, výškových a 
centrálního reproduktoru

Automatické tísňové volání Ecall

Datový USB konektor

Ovládání autorádia na volantu

Bluetooth handsfree

Inteligentní klíč a startování tlačítkem

Imobilizér

Inteligentní navigací řízený adaptivní tempomat s 
funkcí úplného zastavení a opětovného rozjezdu a 
automatického zpomalení do zatáčky a následného 
zrychlení na předvolenou rychlost

Řazení pádly pod volantem

1650 mm 4 500 / 4 510 N Line mm 2680 mm 1865 mm

Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH. Údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor Czech 
s.r.o a nezavazují k uzavření smlouvy. Pro cenovou nabídku se obraťte na autorizované prodejce vozů Hyundai.
Prémie a akční cena platí u autorizovaných prodejců Hyundai a je podmíněna registrací vozidla na jméno zákazníka v případě využití 
Hyundai pojištění. Podmíněnost Hyundai pojištěním se nevztahuje na zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a registrovat v 
zahraničí. Registraci vozidla na registrační značky zprostředkovává autorizovaný prodejce Hyundai. V případě prodeje zahraničnímu 
zákazníkovi (v rámci EU) je nutné vozidlo přihlásit v zemi původu klienta a to nejpozději do 1 měsíce od převzetí vozidla. Prémie a 
benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.
Hyundai Motor Czech s.r.o si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny cen, specifikací a popsaných a znázorněných vozidel a 
příslušenství. Skutečné provedení vozu, příslušenství a barev se může lišit od vyobrazeného. Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138784, IČ: 28399757
© 2022 Hyundai Motor Czech s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
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