ГАРАНЦИЈА
НЕОГРАНИЧЕН бр/км

Најважните карактеристики на дизајнот на ентериерот.
Ентериерот на Новиот Tucson е изработен од посебно импресивна комбинација на извонредна пространост и удобност, како и голема посветеност на деталите.

8” Floating touch screen – Една од најголемите промени во кабината на Новиот Tucson е
беспрекорниот 8” екран кој е осетлив на допир. Перфектно е позициониран за лесна
интеракција, како да лебди над командната табла. Ваквиот дизајн овозможува
мултимедијалните информации да бидат прикажани на поголема висина во линија со Вашиот
поглед.
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Перфорирана кожа изработена по мерка на Tucson Во зависност од опремата, меката кожа со
акцент на перфорирана навлака на голем дел од површината на седиштата создава префинета
и пријатна атмосфера.

Паметен и удобен.
Редизајнираниот Tucson има уште посовремени паметни технологии.
Новиот Tucson е преполн со многу паметни опции за да го направи секое патување уште порелаксирано.

Suprevision инструмент табла  оптимално позиционирана и прегледна, suprevision
инструмент таблата со LCD екран со 4.2” во боја, ги прикажува информациите за возењето,
како: статусот на активните системи за безбедност, километража со преостанато гориво,
потрошувачка на гориво, навигациони упатства, надворешна температура итн.

Систем со камера 360°  практично и лесно, системот со камера 360° во Новиот Tucson Ви
овозможува полесно маневрирање во ограничен простор. Преку систем на стратешки
позиционирани камери, оваа напредна безбедносна функционалност Ви нуди приказ од 360°
на просторот околу Вас, за точно да гледате што правите.

3

4

Простор за истражување.
Седнете и опуштете се. Удобната кабина на Новиот Tucson е извонредно голема и има
простор за 5 возрасни патници. Панорамскиот кров кој може широко да се отвори ја
прави уште поголема. Кога ќе решите да патувате и да запознаете нови градови и
предели, ќе Ве израдува тоа што багажникот има енормен волумен од 513 литри, така
што со Вас ќе можете да земете сe што Ви е потребно. Варијабилниот товарен простор
се прилагодува едноставно, задните седишта можат брзо да се преклопат во однос
60/40, за да се сместат патниците и да биде подолг багажникот. Со потполно
преклопени седишта на располагање имате 1.503 литри багажен простор за сe што Ви
е потребно.

Потполно и брзо преклопливите задни седишта во однос 60/40 Ви нудат максимална удобност.
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Фелни и менувач

19” алуминиумски фелни
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18” алуминиумски фелни (нови)

17” алуминиумски фелни

16” алуминиумски фелни

6степен рачен менувач
7 степен менувач со двојна спојка (DCT),
8 степен автоматски менувач

Помош за избегнување на фронтален судар (FCA) со
детекција на пешаци.
FCA системот користи предна камера и сензор радар за да
го надгледува сообраќајот пред возилото. Ако детектира
потенцијален судар со возило напред или со пешак, го
предупредува возачот, а ако е потребно ја намалува
брзината или го сопира возилото.

Помош за одржување на правецот во лентата (LKA).
Стандардниот LKA систем користи предна камера за
детекција на линиите на лентата. Во случај на
нерамномерно напуштање на лентата, го предупредува
возачот и може да примени спротивно управувачка сила за
враќање во лентата.

Адаптивен паметен темпомат (ASCC) со Stop & Go
функција
Со помош на предните радар сензори, ASCC одржува
константна брзина и растојание од возилата пред вас со
автоматско забрзување и сопирање. Доколку дојде до
застој во сообраќајот, системот постепено запира додека
не запре потполно, а кога ќе се ослободи патот постепено
забрзува додека не ја постигне определената брзина.

Предупредување на судар во мртов агол (BSCW) со (LCA)
помош при промена на лентата.
Со употреба на два радар сензори во долниот дел на
задниот браник, системот визуелно Ве предупредува на
сообраќајот во делот на мртвиот агол. Ако ги вклучите
индикаторите за промена на лентата во оваа ситуација,
системот ќе Ве предупреди и звучно.

Технологија на целосно LED осветлување.
Системот навечер ги детектира возилата што доаѓаат од
Вашата предна страна и ако е потребно ги гаси долгите
светла. Статичното светло за кривини го осветлува
просторот пред Вашето возило кога вртите, подобрувајќи
ја видливоста при ноќно возење.

Предупредување на судар при напречен сообраќај позади
возилото (RCCW).
Кога излегувате во рикверц од тесен паркинг простор,
системот за предупредување на судар при напречен
сообраќај го намалува ризикот од судар. Со помош на два
задни радар сензори системот го регистрира секое
напречно движење и приближување на други возила и Ве
предупредува.

Предупредување за ограничувањето на брзината (ISLW).
Предупредувањето за ограничувањето на брзината
применува две предни камери и информации добиени од
навигациониот систем за да ги детектира знаците за
ограничување на брзината на патот и ги прикажува
знаците за ограничување на брзината и за забрана на
претекнување во реално време. Информациите се
прикажани на екранот на навигацискиот систем и на
TFTинструмент табла. Овој систем е поврзан со “live”
услугите кои се прикажуваат на навигацијата, затоа постои
можност да не прикажува прецизни информации за
ограничувањето на брзината во некои земји.

Предупредување за будноста на возачот (DAW).
Оваа стандардна функција ги подигнува безбедноста и
комфорот на сосема ново ниво со константно
надгледување и анализирање на возењето на возачот. Кога
ќе открие знаци на умор или деконцентрација, DAW ја
враќа будноста на возачот со звучно предупредување и со
порака му предлага одмор.

Бои на ентериерот и навлаки за седиштата

Црн еднобоен

Сахара беж двобоен

Црн / боја на црвено вино

Црн / светло сив

Црна кожа

Кожа со боја на црвено вино

Сахара беж кожа

Светло сива кожа
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Бои на екстериерот

Polar White (PYW)

Platinum Silver (U3S)

Micron Grey (Z3G)

White Sand (Y3Y)

Stellar Blue

hampion Blue

HYUNDAI MACEDONIA
МИДА ГРАНД МОТОРС  СКОПЈЕ
MK, Босна и Херцеговина бр. 1, Скопје 1000,
Северна Македонија
Контакт: +389 2 307 3103
contact@hyundaimk.mk

www.hyundaimk.mk
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