N -LINE TUCSON
Цените важат од 01.07.2022
Модел

ОПРЕМА

Погон

Гориво

Запремина на
Сила на мотор
мотор
Број на врати
(KW/КС)
(ccm)

Менувач

EUR
Цена со пресметан ДМВ и ДДВ

Impression N-Line

2WD

бензин

1,598

132.4/180

5

автоматски 7DCT

38,200 €

Tucson 1.6 T-GDI

Ultimate N-Line

2WD

бензин

1,598

132.4/180

5

автоматски 7DCT

39,400 €

Tucson 1.6 T-GDI

Tucson 1.6 T-GDI

Impression N-Line

4WD

бензин

1,598

132.4/180

5

автоматски 7DCT

39,600 €

Tucson 1.6 T-GDI

Ultimate N-Line

4WD

бензин

1,598

132.4/180

5

автоматски 7DCT

40,700 €

Tucson 1.6 CRDi

Impression N-Line

2WD

дизел

1.598

136

5

автоматски 7DCT

40,300 €

Tucson 1.6 CRDi

Ultimate N-Line

2WD

дизел

1,598

136

5

автоматски 7DCT

41,400 €

Tucson 1.6 CRDi

Impression N-Line

4WD

дизел

1.598

136

5

автоматски 7DCT

41,800 €

Tucson 1.6 CRDi

Ultimate N-Line

4WD

дизел

1,598

136

5

автоматски 7DCT

43,700 €

Стандардна опрема IMPRESSION N-LINE
ABS (Anti Lock Brake System)

BCA (Blind-spot Collision rear Avoidance assist)

SHIFT BY WIRE (автоматски менувач на копче)

ESC (Electronic Stability Control)

Автоматско сопирање доколку има возило во мртов агол

SCC (Navigation-based Smart Cruise Control)

DBC (Downhil Brake Control)

RCCA (Rear Cross-traffic Collision-Avoidance assist)

(Одржување на брзина согласно ограничувањата за

HAC (Hill Assist Control)

Детекција на возиоло при излегување назад од паркинг

брзина на пат со помош на GPS Навигацијата)

TSA (Trailer Stability Control)

место и автоматско кочење

Менувач поставен на волан

MCB (Multi collision braking)

Krell Audio HiFi аудио систем

FCA (Forward Collision Avoidance Assist Car/Pedestrian/Cycle)

SVM (Surround View Monitor)

Амбиентално осветлување напред во кабина (64 бои)
10,25" екран осетлив на допир и Навигација

(Систем за детекција и спречување на преден судар

(HD камера со 360 степени приказ на возило)

10,25" дигитална инструмент табла

при мали брзини)

BVM (Blind-Spot View Monitor)

"Smart key" влегување и стартување на возилото

LKA (Lane Keep Assist )

(Приказ на мртов агол на инструмент табла при

на копче

(Систем за следење на коловозна лента)

вклучување на страничен индикатор за вртење)

Start/Stop копче

LFA (Lane Following Assist )

HDA (Highway Driving Assist)

LED предна светлосна група

(Автоматско држење на возило на средина на

(Автоматско одржување на растојание на возило на автопат)

коловозна лента)
TPMS (Tire Pressure Monitoring System)

Дополнително аудио појачало и централен звучник

LED странични индикатори
Предна црна решетка со црн хромирани елементи

Кожни седишта N Line (suede)

Предна и задна долна облога на браник во црна боја

(Систем за следење на притисок во гумите)

Загревани предни и задни седишта

Висинско подесување на возачкото седиште

ISLW (Inteligent Speed Limit Warning)

Вентилација на предните седишта

Подесување на предните сигурносни појаси по височина

(Систем за препознавање на сообраќајни знаци за

Џеб на задниот дел од возачкото седиште

Задна деллива клупа 40:20:40

ограничување на брзината)

Џеб на задниот дел од совозачкото седиште

Централен наслон за рака со држач за чаши

MSLA (Manual Speed Limit Assist)

Механизам за едноставно склопување на задните седишта

ISOFIX поврзување за детско седиште позади и кај совозач

(Систем за ограничување на брзината)

Метални прагови на вратите со N Line лого

Заклучување на задните врати за заштита на деца

Темпомат

Мрежа за прицврстување во багажник

Светло во кабина

Избор на стил на возење

Светло во багажник

Предни воздушни перници

Алуминиумски фелни 19" со 235/50R19 гуми
Безжичен полнач за телефон напред (15W) - FastCharger

Предни странични воздушни перници

Лумбардна подршка на возачко седиште

Куки за прицврстување во багажник
Индикатор за ниво на течност за брисачи

Странични воздушни завеси

Висинско подесување на совозачкото седиште

Изолација на капак на мотор

Средишенo странично воздушно перниче напред

Клима уред со независно подесување на температура

Предни диск сопирачки 17"

Електрична рачна сопирачка

Задни диск сопирачки 16"

Автоматско одмаглување на предна шофершајбна

за задните седишта
Греење на волан

Сензор за дожд

ECM електрохроматски самозатемнуван ретровизор

Ел.преклопување на страничните ретровизори

Ролетна во багажник
Звучници во предните и задните врати

дополнителна UV заштита

N Line sport кожен волан со црвен пораб и 4-крака
N Line sport метални педали
Спортски двоен заден издув
N-Line заден спојлер со LED стоп светло

Задни затемнети стакла

LED задна светлосна група

Задна паркинг камера

Надолжни кровни носачи

Подесување на воланот во 4 правци

Автоматско палење на светла

Предни и задни паркинг сензори

12V приклучок во кабина и багажник

Рачки на вратите во боја на каросерија

2 USB приклучока за полнење

Мало резервно тркало T135/90D17

Заштитна облога на долниот дел на вратите

Предни штитници за сонце со осветлено огледало

Алат за промена на тркало
Странични индикатори вградени во ретровизорите

Предна шофершајбна со подобрена звучна изолација

Автоматски задни прозори со систем за блокирање
Предна шофершајбна и странични предни стакла со

Луксузна облога на вратите од внатре со црвен пораб

Ел.припрема за влечна кука

Високотонски звучници
Команди за радиото на волан
Bluetooth hansdfree гласовни команди

Ел.подесиви и преклопливи странични ретровизори

ULTIMATE N-LINE повеќе од IMPRESSION N-LINE
на надоагање на возило при вртење лево) - само кај DCT

Ел.подесиви предни седишта со меморија за возач
Ел.подесување на совозачко седиште

Ел.отворање на задната врата со можност

од возачка страна

за подесување на висина на отварање

LED предни светла за читање

FCA-JX (Детекција и автоматско кочење во случај

Rolo-завеси на задните странични прозори
LED светло на централна конзола
Монитор за ненаместен појас на задните седишта

Дополнителна опрема со доплата
Металик боја - Phantom Black, Engine Red, Shimmering Silver, Shadow Gray, Sunset Red, Dark Night, Atlas
White, Serenity White
Доплата за црн покрив Phantom Black / Dark Night
Ел.панорамски покрив

EUR
опција со сите нивоа на опрема

вклучена во цената

Опција со Impression и Ultimate

300

опција само со Ultimate (без двобојна
каросерија)

1,200

Цените се изразени во евра, а плаќањето се врши во денарска противредност по курс 1ЕУР=61.8денари
Произведувачот и продавачот го задржуваат правото без предходна најава да ги променат цените и спецификацијата на возилата

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ - HYUNDAI Tucson
Комерцијална ознака

1.6 Т-Gdi

1.6 CRDi

МОТОР

Тип
Зафатнина на моторот

cm3

1.598

1.598

Пречник х од на клиповите

mm

75.6 x 89

77.0 x 85.8

10,5 : 1

15,9 : 1

kW / KS

132.4 / 180 / 5.500

100 / 136 / 4.000

Nm

265 / 1.500 ~ 4.000

320 / 1.500 ~ 2.750

Степен на компресија
Најголема моќност / Број на вртежи
Најголем вртежен момент / Број на вртежи

Тип на менувач

DCT 7

Погон

МАСЕНИ ОПТОВАРУВАЊА

Маса на празно возило
Вкупна дозволена маса на возило

DCT 7

2WD

4WD

2WD

4WD

1.467 - 1.622

1.538-1692

1.501 - 1.656

1.560 - 1.715

2,100

2,170

2.135

2.195

Доз. маса на кочена приколка

1,650
kg

Доз. маса на некочена приколка

750

Доз. оптоварување на оски (предна/задна)

1.260 / 1.200

ПЕРФОРМАНСИ

Дозволено оптоварување на кровот

Најголема брзина

Забрзување 0 - 100 km / h

100

km / h

201

201

180

180

s

8.8

9.0

11.4

11.6

Вид на гориво

Бензин

ГОРИВО

Комбинирано NEDC
Потрошувачка и
количина на CO2 во
издувните гасови
комбинирано

6.4

6.9

7.0

7.5

5.6

6.0

145.0

157.0

125.0

135.0

136-194

145-204

NA

NA

g / km

l

Вкупна должина

4,500

Вкупна ширина

1,865

Вкупна висина

1,650
mm

Меѓуоскино растојание

2,680

Прегиб (напред/назад)

895/925

Најмала висина од земја

170

Простор за нозе (напред/назад)

1.050/996

Простор за глава (напред/назад)
Простор за глава (напред/назад)-панорама

1.017/1.000
mm

966/980

Простор за рамења (напред/назад)

1.464./1.428

Простор за седење (напред/назад)

1.385/1.367
McPherson - Потпирање со спирални пружини, стабилизатори и гасни
амортизери

Напред
Потпирање
Назад

Multi-link со хидраулично-гасни амортизери

Напред

Вентилациони дискови

Сопирачки
Назад

РАЗНО

5.2

Комбинирано NEDC

Капацитет на резервоарот за гориво

ВНАТРЕШНИ
ДИМЕНЗИИ

4.8

l / 100 km
Комбинирано WLTP

Комбинирано WLTP

НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ

Дизел

Дискови

Тип
Управувач

Најмал полукруг
Пневматици
и фелни

Електрилен сервоуправувач со запчеста летва

Вкупно завртувања на воланот

2,5 (од крајна до крајна положба)
m

Димензии на фелни
Димензии на пневматици

Капацитет на багажникот

l

5.5
7,0J x 17

7,5J x 18

7,5J x 19

205/65 R17

235/55 R18

235/50 R19

620 / 1.799

