Hyundai Tucson Hybrid, 1.6 T-GDi, 4x4, Premium
Výbava testovaného modelu:
Elektronické ovládanie automatickej prevodovky „Shift by Wire“ s pádlami pod volantom
ISG (Stop Go systém)
Systém inteligentného manažmentu alternátora
Rozmer pneumatík 235/50 R19
Zliatinové disky kolies
Lepiaca súprava na opravu defektu
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla/s ukazovateľmi smeru
LED denné svetlá
Dizajn Pack (predné FULL LED svetlomety so statickým LED prisvecovaním zákrut, denné LED
svetlá s technológiou half-mirror, maska chladiča vo farbe tmavý chróm, chrómované lišty
nárazníka, vrchná lišta okolo bočných okien v saténovej farbe)
Zadné LED svetlá
Pozdĺžne strešné lyžiny
SMART – elektricky otvárané 5. dvere

TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje motora:
Motor: 1.6 T-GDi
Výkon (kW/k): 169/230
Max. krútiaci moment (Nm): 265
Objem palivovej nádrže (l): 52
Zdvihový objem motora cm3: 1 598
Počet valcov: 4
Prevodovka: 6 stupňová, automatická

Druh paliva: benzín

Spotreba paliva (l/100 km), Cyklus:

Antiblokovací systém ABS + BAS

Nízky: 6,7 - 6,9
Stredný: 5,5 - 5,8
Vysoký: 5,2 - 5,6
Veľmi vysoký: 7,2 - 7,7
Kombinovaný: 6,2 - 6,6

Stabilizačný systém ESC + manažment stability vozidla VSM vrátane kontroly stability prívesu

Emisie CO2 (g/km):

Asistent na rozjazd do kopca HAC/Asistent na zjazd z kopca DBC
Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
Predné bočné airbagy
Okenné airbagy vpredu a vzadu
Bočný stredový airbag medzi sedadlom vodiča a spolujazdca
Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
Systém na nasledovanie jazdného pruhu LFA
Systém automatického brzdenia na prevenciu viacnásobnej kolízie v prípade nehody MCB
Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA s detekciou vozidiel, chodcov a cyklistov
Systém autonómneho núdzového brzdenia pri odbočovaní vľavo FCA-JT
Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla BCA s premietaním obrazu na prístrojovej doske
Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní RCCA
Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
Varovný systém na bezpečné opustenie vozidla SEW
Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA
Asistent na jazdu na diaľnici HDA
Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
Asistent na inteligentné rozoznávanie dopravných značiek obmedzujúcich max. povolenú
rýchlosť ISLA
E-call – automatické tiesňové volanie
Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
Elektronická parkovacia brzda
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
Úchytky na detskú sedačku (Isofix)

Kombinovaný cyklus: 140 - 149

Bezpečnosť

Vnútorná výbava a komfort

Elektrický posilňovač riadenia
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Kožený volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča/spolujazdca/el. nastaviteľná bedrová opierka vodiča
Vyhrievanie predných/zadných sedadiel/vyhrievaný veniec volantu
Zadné sedadlá delené v pomere 4 : 2 : 4 s lakťovou opierkou v strede
Ovládanie sklápania zadných sedadiel z batožinového priestoru
Predná lakťová opierka
Osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách
Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
El. ovládanie okien/s bezpečnostnou funkciou proti privretiu (impulzné ovládanie predných aj
zadných okien)
Protislnečné roletky na zadných bočných oknách
Funkcia komfortného blikania – trojblik
Prístrojová doska Supervision s 10,25" TFT farebným displejom
Palubný počítač
Ambientné podsvietenie interiéru
Vrchná časť výplne dverí z TPO
Vnútorné chrómované kľučky dverí
Smart Pack (Inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom, alarm, imobilizér, kľučky s osvetlením)
Elektricky ovládané/vyhrievané/sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Dvojité dno batožinového priestoru
Fixačná sieť v batožinovom priestore
Automatická klimatizácia trojzónová
ventilácie pre zadné sedadlá
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Adaptívny tempomat s funkciou „auto stop a štart“ s podporou navigácie
Svetelný a dažďový senzor
Predné a zadné parkovacie senzory
Zadná parkovacia kamera
Systém monitorovania okolia vozidla – 4 kamery 360°
Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo

Audio
Integrovaná navigácia s 10,25" farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/Bluelink/Live
Services
Prémiový audiosystém KRELL so zosilňovačom a subwooferom
Digitálne rozhlasové vysielanie DAB
Ovládanie audiosystému na volante
USB + Bluetooth
Mapové podklady integrovanej navigácie počas obdobia trvania záruky (raz ročne)
Počet reproduktorov 8

Príplatková výbava
Metalický lak 660 €
Premium Pack (kožené čalúnenie sedadiel s ventiláciou predných sedadiel, elektricky
nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou pre sedadlo vodiča) 1 500 €
Techno Pack (elektronicky riadené pruženie ECS, diaľkový inteligentný parkovací asistent RSPA)
1 500 €
Strecha lakovaná vo farbe Phantom Black 600 €
Cena testovaného modelu:
Cena od:

21 990 €

39 750 €

Dynamika:

Maximálna rýchlosť (km/h): 193
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s): 8,0

Rozmery:

Celková dĺžka (mm): 4 500
Celková šírka (mm): 1 865
Celková výška (mm): 1 650
Rázvor (mm): 2 680
Rozchod predných kolies (mm): 1 615
Rozchod zadných kolies (mm): 1 615
Polomer otáčania (m): 5
Minimálna svetlá výška (mm): 170
Objem batož. priestoru (l): 616 / 1795

Farba karosérie:
Dark Knight

Farba interiéru:
čierna/Teal

