Hyundai Tucson 1,6 T-GDi 7 DCT 4x4 N Line+
Výbava vystaveného modelu:

TECHNICKÉ ÚDAJE

7-stupňová dvojspojková automatická prevodovka
ISG (Stop Go Systém)
Systém inteligentného manažmentu alternátora
Rozmer pneumatík 245/45 R19
Zliatinové disky kolies
Plnohodnotné rezervné koleso s ALU diskom
Vonkajšie spätné zrkadlá lakované v čiernej farbe, s osvetlením a s ukazovateľmi smeru
N LINE body kit:
- predný športový nárazník a maska chladiča

Motor: 1,6 T-Gdi
Výkon (kW/k): 130/177
Max. krútiaci moment (Nm): 265
Objem palivovej nádrže (l): 62
Zdvihový objem motora cm3: 1 591
Počet valcov: 4
Prevodovka: dvojspojková automatická - 7 st.
Druh paliva: benzín

- zadný športový nárazník s difúzorom
- čierne výplne predných svetlometov
- tmavo lakované zliatinové disky kolies
Panoramatické strešné okno
Predné hmlové svetlomety
Predné FULL LED svetlá so statickým LED prisvecovaním zákrut
Pozdĺžne strešné lyžiny
LED denné svetlá
Zadné LED svetlá
SMART - elektricky otvárané 5. dvere

Bezpečnosť

Vnútorná výbava a komfort
Elektrický posilňovač riadenia - Drive mode - Normal a Sport
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Kožený volant s červeným prešitím
Hlavica radiacej páky v N Line dizajne
Kovové pedále
Kožou čalúnená opierka kolena vodiča a vrchná časť prístrojovej dosky s červeným prešitím
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, spolujazdca a el. nastaviteľná bedrová opierka vodiča
Elektricky nastaviteľné predné sedadlá
Čalúnenie sedadiel v kombinácii koža/semiš s červeným prešitím
Vyhrievanie predných a zadných sedadiel, vyhrievaný veniec volantu
Zadné sedadlá delené v pomere 3:2 s lakťovou opierkou v strede
Predná lakťová opierka
Schránka na odkladanie okuliarov a osvetlenie interiéru
Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
Funkcia komfortného blikania - trojblik
Prístrojová doska Supervision so 4,2" TFL farebným displejom
Palubný počítač
Vrchná časť výplne dverí z TPO
El. ovládanie okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu (impulzné ovládanie okna vodiča a spolujazdca)
Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Fixačná sieť v batožinovom priestore
Automatická klimatizácia
Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Adaptívny tempomat s funkciou „auto stop a štart”
Svetelný a dažďový senzor
Predné a zadné parkovacie senzory
Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo s kompasom
Systém monitorovania okolia vozidla - 4 kamery 360°
Smart Pack (Inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom, alarm, imobilizér, kľučky s osvetlením)
Integrovaná navigácia s 8” farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/Live Services
Prémiový audiosystém KRELL so zosilňovačom 8x45W
Zadná parkovacia kamera
Ovládanie audiosystému na volante
AUX + USB + Bluetooth
Mapové podklady integrovanej navigácie počas doby trvania záruky (raz ročne)
Počet reproduktorov: 8
Príplatková výbava
7-stupňová dvojspojková automatická prevodovka - 2 000 €
Panoramatické strešné okno - 1 200 €

Cena od:

26 740 €

Spotreba paliva
(l/100 km), Cyklus:
Nízky: 9,8 - 10,2
Stredný: 8,0 - 8,7
Vysoký: 7,2 - 8,0
Veľmi vysoký: 8,8 - 9,6
Kombinovaný: 8,3 - 8,9

Emisie CO2 (g/km):
Kombinovaný cyklus: 188 - 203

Dynamika:
Maximálna rýchlosť (km/h): 201
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s): 9,1

Antiblokovací systém ABS + BAS
Stabilizačný systém ESC + manažment stability vozidla VSM vrátane kontroly stability prívesu
Asistent pre rozjazd do kopca HAC a Asistent pre zjazd z kopca DBC
Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
Predné bočné airbagy
Okenné airbagy vpredu a vzadu
Aktívna predná kapota na ochranu chodcov
Elektronická parkovacia brzda
Signál núdzového brzdenia ESS
Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
Safety Pack (systém monitorovania mŕtveho uhla BCW, systém autonómneho núdzového brzdenia FCA)
Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti - asistent sledovania dopravných značiek
Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
Úchyty pre detskú sedačku (Isofix)

Cena vystaveného modelu: 33

Technické údaje motora:

940 €

Rozmery:
Celková dĺžka (mm): 4 480
Celková šírka (mm): 1 850
Celková výška (mm): 1 650
Rázvor (mm): 2 670
Rozchod predných kolies (mm): 1 604
Rozchod zadných kolies (mm): 1 615
Polomer otáčania (m): 5,5
Minimálna svetlá výška (mm): 172
Objem batož. priestoru (l): 488/1 478

