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Descoperă puterea 
schimbării.
În viaţă, schimbarea este întotdeauna binevenită. 
Stimulează imaginaţia să transforme lucrurile simple în emoţie şi energie. 
Schimbarea reprezintă spiritul care a creat noul Tucson. 



Volan şi scaune încălzite. O atmosferă plăcută chiar și în sezonul rece, datorită 
volanului și scaunelor încălzite. Pentru un plus de flexibilitate, scaunele spate 
sunt disponibile opțional și cu spătar rabatabil.

Scaune ventilate. Confortul în cele mai 
fine detalii. Scaunele ventilate oferă o 
nouă dimensiune a luxului.

Plafon panoramic. Bucură-te din plin 
de razele soarelui. Plafonul panoramic 
de dimensiuni extinse include 
parasolare retractabile și un deflector 
de vânt automate.

Confort și conectivitate.
Liniile îndrăznețe, profilul atletic și dimensiunile generoase exprimă confort și fiabilitate. Compartimentarea inteligentă oferă un 
raport excelent al proporțiilor exterioare şi interioare, optimizând spaţiul dedicat pasagerilor şi cel alocat bagajelor. În plus, la bordul 
noului model ești bine informat și cu privire la situația din trafic, vreme și puncte de interes din apropiere.

Portbagaj generos. Hyundai Tucson 
dispune de un portbagaj cu o capacitate 
de 563 litri, cu bancheta spate în poziție 
verticală, incluzând un compartiment 
de 49 litri sub podeaua acestuia. Spațiul 
alocat bagajelor poate fi extins până 
la 1.503 litri, prin rabatarea completă a 
banchetei din spate. 

Portbagaj cu deschidere automată. 
În momentul în care detectează 
apropierea cheii, portbagajul se 
deschide automat, oferind acces către 
interiorul generos. 

Sistem inteligent de asistenţă la 
parcare. Sistemul cu funcţie de 
detectare a spaţiului disponibil 
ghidează autovehiculul în locul de 
parcare.  

Navigaţie cu servicii TomTom LIVE. 
Sistemul de ultimă generație este însoțit 
de un abonament gratuit, pentru șapte 
ani, la serviciile TomTom LIVE.

Rafinamentul întâlnește ergonomia.
Eleganţă, versatilitate şi confort. Pătrunde într-o lume nouă, la bordul modelului Hyundai Tucson și fiecare călătorie se va transforma 
într-o experiență de neuitat.



Mereu în siguranță.
La volanul noului model Hyundai te vei simți mereu în siguranță. 
Tucson este pregătit pentru orice situație, datorită sistemelor de asistență de care dispune.

Sistem de asistenţă la menţinerea 
benzii de rulare. Atenționează vizual 
și sonor conducătorul auto, corectând 
proactiv poziția volanului, pentru a 
menține autovehiculul pe mijlocul 
benzii de rulare.

Sistem de frânare autonomă 
Acţionează în momentul în care 
detectează apropierea periculoasă, din
faţă, a unei persoane sau a unui 
autovehicul.

Funcţie de detectare a vitezei limită 
legale. Monitorizează panourile şi 
semnele de circulaţie, amintind 
conducătorului auto viteza maximă 
care trebuie utilizată.

Sistem de monitorizare a unghiului 
mort. Detectează alte autovehicule în 
zona cu minimă vizibilitate, contribuind 
la reducerea riscului de accident și 
la sporirea confortului pe parcursul 
călătoriei.



Performanţe dinamice.
Creat şi produs în Europa, noul Tucson este construit pe o platformă nouă, care încorporează o 
multitudine de tehnologii avansate. Rezultatul: un autovehicul elegant, puternic și dinamic.

Tehnologie dublu ambreiaj. Transmisia 
cu dublu ambreiaj (DCT) în şapte trepte 
oferă beneficii considerabile atât în 
ceea ce priveşte performanţa, cât şi 
eficienţa consumului de carburant.

Motorul 1.6 litri T-GDi. Noul propulsor 
pe benzină dezvoltă 177 CP şi oferă 
manevrabilitate sporită, adaptându-se 
totodată normelor de poluare Euro 6. 

Sistemul 4WD. Livrează tot cuplul 
către roţile din față, în condiţii normale 
de rulare şi până la 40% către cele 
din spate, în caz de aderenţă scăzută. 
Modul “Lock”, care poate fi selectat 
manual, distribuie în proporții egale 
cuplul, pentru stabilitate sporită.

Frână de mână acționată electric. Se 
va dezactiva automat la pornirea de pe 
loc, permițând demarajul lin. În plus, 
sistemul dispune și de funcția Auto-
Hold, care împiedică rularea nedorită a 
autovehiculului la pornirea din rampă, 
facilitând astfel condusul pe suprafețe 
înclinate.



Mai multe opţiuni pentru tine.
Închide ochii şi imaginează-ţi autovehiculul ideal. Acum ai mai multe opţiuni de personalizare, pentru că noul Tucson este disponibil 
într-o gamă diversificată de culori exterioare, completate de versiuni variate de tapiţerie, pentru un habitaclu pe placul tău.

Jante:

Jante aliaj 19”Jante aliaj 16” Jante aliaj 17”

Tapițerie:

Tapițerie piele - Bej Tapițerie piele - Roșu Wine Tapițerie piele - Negru

Roșu Fiery

Roșu Ultimate

Maro DemitasseIntense Copper

Gri Moon Rock

Albastru Ara Albastru Stargazing Negru Phantom

Alb Polar Argintiu Platinum Gri MicronAlb Sand

Culori caroserie:

Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de realitate, 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.



 Este posibil ca unele echipamente ilustrate sau prezentate în acest pliant să nu fie disponibile în varianta de echipare standard, putând fi achiziționate contra cost. 
 Hyundai Auto România îşi rezervă dreptul de a schimba specificaţiile tehnice şi echipările, fără un anunţ prealabil.
Imaginile disponibile în acest material sunt cu titlu de prezentare.
Datele sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.

Specificații tehnice:

Dimensiuni:

TIP Benzină Diesel

Litraj 1.6 GDi 1.6 T-GDi 2.0 CRDi 2.0 CRDi

Transmisie 6 MT ISG 6 MT 7 DCT 6 MT 6 MT 6 AT

Tracțiune 2WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD

Capacitate cilindrică (cmc) 1.591 1.995

Putere maximă (CP / rpm) 132 CP (99 kW) / 6.300 rpm 177 CP (130 kW) / 5.500 rpm 136 CP (100 kW) /  
3.000 - 4.000 rpm 185 CP (136 kW) / 4.000 rpm

Cuplu maxim (Nm / rpm) 161 Nm / 4.850 rpm 265 Nm / 1.500 - 4.500 rpm 373 Nm / 1.500 - 2.500 rpm 400 Nm / 1.750 - 2.750 rpm

Cilindri 4 în linie

Suspensie

Față McPherson

Spate Multi-link

Direcție

Tip Cremalieră şi pinion, servodirecţie acţionată electric

Consum carburant, emisii CO2  

Consum urban (l / 100 km) 7.9 10.0 9.2 6.0 7.1 8.0

Consum extraurban (l / 100 km) 5.4 6.2 6.5 4.8 5.2 5.6

Consum mixt (l / 100 km) 6.3 7.6 7.5 5.2 5.9 6.5

Emisii CO2 mixt (g / km) 147 177 175 139 154 170
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