
Hyundai TUCSON



Performanță și eficiență.
Modelul TUCSON dispune de trei versiuni de propulsie electrificată și una termică, în combinație cu trei opțiuni de transmisie.

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.

Plug-in hybrid
TUCSON Plug-in Hybrid - care este echipat cu 

același motor „Smartstream” T-GDi de 1,6 l și cu 
un propulsor electric de 66,9 kW, alimentat cu 
o baterie litiu-ion polimer de 13,8 kWh - oferă 

265 CP și cuplu de 350 Nm.

48V M-Hybrid
Hyundai a combinat tehnologia M-Hybrid de 

48 V cu motorul T-GDi de 1,6 litri. Această 
versiune oferă 180 CP și cuplu de 265 Nm.

ZĂPADĂ
NOROI
NISIP

ZĂPADĂ
NOROI
NISIP

ZĂPADĂ
NOROI
NISIP

Opțiuni de personalizare.
Hyundai TUCSON dispune de trei moduri de condus: Normal, Eco sau Sport.

Selectorul Terrain Mode.
Zăpadă? Nisip? Noroi? Nicio problemă. Selectorul Terrain Mode, amplasat în consola centrală, permite o 
comutare rapidă între modurile de condus, optimizând performanțele și setările HTRAC.
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Sistem de asistență la coliziunile frontale (FCA cu 
funcție de prevenire a coliziunilor in intersecții)
Pilot automat inteligent cu funcție Start/Stop 
(SCC w/ S&G)

Pilot automat inteligent sincronizat cu sistemul de 
navigație (NSSC)
Sistem de asistență pentru menținerea benzii de 
rulare (LKA)

Sistem de asistență pentru menținerea 
autovehiculului pe centrul benzii de rulare (LFA)
Sistem de asistență la evitarea coliziunii din 
unghiul mort (BCA)

Sistem de asistență pentru condusul pe 
autostradă (HDA)
Funcție inteligentă de avertizare asupra vitezei 
limită (ISLA)

Sistem de asistenta pentru faza lungă (HBA) 
Sistem de avertizare pentru ieșirea în siguranță 
(SEW)

Modelul TUCSON integrează cele mai recente sisteme pentru siguranța ta și a celor dragi.

Hyundai Smart Sense.
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Sistem de monitorizare 360° (SVM).

Sistem de rabatare scaune spate.

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.

Aplicația Bluelink.
Prin intermediul aplicației Bluelink, autovehiculul 
poate fi blocat și deblocat de la distanță, iar 
utilizatorii pot avea acces la diferite informații, 
cum ar fi nivelul de combustibil.

Sistem de monitorizare a unghiului mort (BVM).

Portbagaj cu deschidere automată.

Sistem de alertă pentru ocuparea locurilor din 
spate (ROA).

Tehnologia Multi-Air Mode.

Sistem de atenționare a conducătorului auto 
(DAW).

Sistem de asistență pentru parcarea de la 
distanță (RSPA).

Tehnologii revoluționare.
Descoperă universul TUCSON. Aici, spațiul, tehnologia și informația se îmbină armonios.

Confort și funcționalitate.
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Interiorul elegant îmbină 
confortul cu tehnologia.
Datorită sistemelor actualizate de tehnologie și de conectivitate, habitaclul 
spațios al modelului TUCSON este un univers în care grijile cotidiene dispar.
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Tapițerie.

Culori exterior.

Alb Polar Solid (PYW)

Gri Dark Knight Perlat (YG7)

Negru

Material textil  Material textil  Material textil  Piele Piele Piele

Argintiu Shimmering Metalic (R2T)

Negru Phantom Perlat (PAE)

Negru & gri/ bej

Silky Bronze Metalic (B6S)

Roșu Engine Solid (JHR)

Teal

Gri Amazon Metalic (A5G)

Roșu Sunset Perlat (WR6)Albastru Dark Teal Metalic (TG8)
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Specificații tehnice.

Dimensiuni.

Jante și anvelope.

Motor

Propulsie electrificată Propulsie termică

1,6 l

M-Hybrid 48V Hybrid Plug-in Hybrid

Tip transmisie 7 DCT 6 AT 6 AT 6 MT

Sistem de tracțiune 4 WD 4 WD 4 WD 2 WD 4 WD
Capacitate cilindrică (cmc) 1.598 1.598 1.598 1.598 1.598
Putere maximă (CP) 180 230 265 150 150
Cuplu maxim (Nm) 265 350 350 250 250

Performanță

Viteză maximă (km/ h) 201 193 191 189 189
Accelerație 0 → 100 km/ h (s) 9 8,3 8,6 10,3 10,6

Consum carburant, emisii CO2

Consum oficial* WLTP (l/ 100 km)/ CO2 (g/ km) combinat 7,0 - 7,1/ 158 - 162 6,2 - 6,4/ 142 - 145 1,4/ 31 6,7/ 151 - 152 7,4/ 168
Greutate și capacitate
Greutate (kg) 1.633 1.709 1.893 1.500 1.578
Capacitate portbagaj (l) 577 616 558 620 620

Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
tel.: +4021.269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

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.

*Eficiența consumului este influențată în primul rând de comportamentul la volan, de starea autovehiculului, de folosirea echipamentelor din dotarea mașinii, dar și de alți factori externi (trafic intens, condiții meteo, calitate carburant etc.).

1.865 mm

1.6
50

 m
m

4.500 mm

Jante din aliaj de 17’’ Jante din aliaj de 19’’ Anvelope 215/ 65 R17 Anvelope 235/ 50 R19


