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Descoperă noul 

Hyundai Tucson.

Viața este o călătorie. În fiecare zi lucrezi pentru a deveni cel 
mai bun profesionist, părinte, prieten. Dar, ai observat că atunci 
când faci totul cu pasiune, succesul nu întârzie să apară?
La fel ca noul Tucson. Pune pasiune în tot ceea ce faci.



Grila frontală tip cascadă subliniază apartenența la familia de modele Hyundai.

Stopurile și bara de protecție au fost redesenate. Sistem de evacuare dublă cu inserții cromate.

Noua forma a blocurilor optice cu LED.

Noile faruri duble - cu lumini de zi de tip LED cu asistență pentru faza lungă (HBA).

Design distinctiv.



Expresivitatea întâlnește performanța.
Expresiv din orice unghi, exteriorul atrăgător este punctat de grila tip cascadă, de 
noua formă a blocurilor optice cu LED, precum și de bara de protecție față înălțată.
Modificările de design în partea din spate includ stopurile, bara de protecție 
și gurile de evacuare redesenate. Noul model convinge prin eficiență și 
performanță, oferind o combinație optimă între interiorul spațios, ergonomic și 
gama variată de motorizări.
Tucson beneficiază de două motorizări diesel și două pe benzină. Cel mai 
puternic propulsor diesel de 2,0 l, 136 kW / 185 CP este disponibil împreună 
cu tracțiunea integrală și poate fi asociat unei cutii de viteze manuale în șase 
trepte sau, opțional, automate în opt trepte. Clienții pot opta pentru noul motor 
diesel de 1,6 litri, disponibil în varianta de putere de 100 kW/ 136 CP, asociat 

unei transmisii manuale în șase trepte sau cu dublu ambreiaj în șapte trepte 
(7 DCT) și unei tracțiuni integrale. Comparabilă cu o transmisie automată 
clasică cu mecanism planetar, noua transmisie 7 DCT, dezvoltată chiar de 
Hyundai, contribuie la micșorarea consumului de carburant și a emisiilor de CO2, 
îmbunătățind totodată performanțele dinamice. Noul model este disponibil și 
în două variante de motorizare pe benzină. Motorul de 1,6 litri GDi asociat cutiei 
manuale în șase trepte, cu tracțiune față, dezvoltă 97 kW/ 132 CP. Versiunea 
de 1,6 litri T-GDi dezvoltă până la 130 kW/ 177 CP, fiind o opțiune excelentă în 
termeni de putere și performanță. Aceasta poate fi asociată unei transmisii 6 MT 
sau 7 DCT, fiind disponibilă atât pe versiunea 2x4 față, cât și pe cea 4x4 integrală. 
Întreaga gamă de motorizări respectă noile standarde de emisii Euro 6C.



Hyundai SmartSense.

Asistență la coliziune frontală (FCA) 
cu detectarea pietonilor

Faruri cu tehnologie LED cu asistență 
pentru faza lungă (HBA)

Asistență la menținerea benzii de 
rulare (LKA)

Sistem de avertizare pentru evitarea 
coliziunilor la deplasarea în marșarier 
(RCCW)

Pilot automat inteligent (ASCC)

Funcția inteligentă de avertizare 
asupra vitezei limită (ISLW)

Sistem de monitorizare a unghiului 
mort (BCW)

Sistem de atenționare a 
conducătorului auto (DAW)

Sistem de monitorizare 360°

Display audio de 7 inch - Apple CarPlay 
/ Android Auto

Port USB

Încărcător wireless, AUX, USB

Portbagaj cu deschidere automată

Banchete spate rabatabile 60:40

Sistem audio Krell Sistem de navigație cu ecran de 8 inch Tapițerie din piele Interior cu materiale de calitate

Sistem de afișare Supervision

Frână de mână acționată electric



Culori caroserie.

Tapițerie.

Negru

Piele de culoare neagră 

Bej Sahara – două tonuri

Piele de culoare roșie

Negru / Roșu

Piele de culoare bej 

Negru / Gri

Piele de culoare gri 

Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de realitate, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete cu privire la disponibilitatea culorilor și a 
tapițeriei, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.

Negru Phantom (perlat)Gri Moon Rock (metalic) Roșu Fiery (metalic)Gri Olivine (metalic)

Roșu Engine (solid) Albastru Stelar (metalic) Albastru Champion (metalic)

Alb Polar (solid) Argintiu Platinum (perlat) Gri Micron (metalic)Alb Sand (metalic)



jante din aliaj 
de 19”

jante din aliaj 
de 18” (nou)

jante din aliaj 
de 17”

jante din aliaj 
de 16”

Specificații tehnice:

Dimensiuni:

TIP Benzină Diesel
Tip 1.6 l, GDi, Gamma 1.6 l, T - GDi, Gamma 1.6 l, CRDi 2.0 l, CRDi
Transmisie 6 MT 6 MT 7 DCT 6 MT 7 DCT 6 MT 7 DCT 6 MT 8 AT
Tip transmisie manuală manuală automată manuală automată manuala automata manuală automată
Sistem de tracțiune 2 WD 2 WD 4 WD 4 WD 4 WD
Capacitate cilindrică (cmc) 1,591 1,591 1,598 1,995
Alezaj x Cursă (mm) 77 x 85.44 77 x 85.44 77 x 85.44 84 x 90
Cilindri 4 4 4 4
Raport de compresie 11 10 15,9 16
Putere maximă (CP / rpm) 132 / 6.300 177 / 5.500 136 / 4.000 185  / 4.000
Cuplu maxim (Nm) 160,8 265 320 400
Sistem de valve 16 valve 16 valve 16 valve 16 valve
Performanță
Viteză maximă (km / h) 182 203 201 202 201 180 201 201
Accelerare 0 - 100 km / h (sec) 11,5 9,2 8,9 9,5 9,1 11,2 12,0 9,9 9,5
Consum carburant, emisii CO2  
Consum (l / 100 km) urban 8.6 -7.9 9,8 9,0 10,0 9,2 5.4 -5.6 5.0 - 5.8 7,1 8,0
Consum (l / 100 km) extraurban 5.6 - 5.4 5,8 6,0 6,2 6,5 4.9 - 5.0 4.5 - 5.0 5,2 5,6
Consum (l / 100 km) mixt 6.7 - 6.3 7,3 7,1 7,6 7,5 5.1 - 5.2 4.7 - 4.9 5,9 6,5
Emisii CO2 mixt (g / km) 156 - 147 169 165 177 175 134 - 138 123 - 129 154 170
Anvelope
Dimensiune 225/70R16/60R17 245/45R19 225/70R16/60R17/45R19 225/55R18
Greutate și capacitate
Greutate proprie (kg) 1,414 1,440 1,470 1,502 1,531 1,562 1,653 1,676 1,696 1,718
Greutate totală (kg) 1,572 1,597 1,636 1,668 1,697 1,727 2,195 2,210 1,774 1,796
Capacitate minimă portgabaj (l) 502 502 502 - 513 513
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Jante și transmisii:

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. Garanția de cinci 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.

transmisie manuală în șase trepte

transmisie cu dublu ambreiaj 
în șapte trepte (DCT)
transmisie automată în opt trepte (AT)

Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
Tel.: +40-21-269.25.23 / +40-21-269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania
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