
TUCSON SPECIAL EDITION 

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.6 T-GDI Mild-Hybrid 48V 180 к.с. 7DCT 4x4

+ ПОДАРЪК
Зимни гуми



Стандартно оборудване
Безопасност

Стандартно оборудване
Управление и контролни уреди

• FCA-JX (Front Collision Assist-Junction): Автономна аварийна спирачка с разпознаване на
пешеходци/автомобили/велосипедисти и превенция на сблъсък в кръстовище

• LKA (Lane Keep Assist): Система за поддържане на пътната лента
• LFA (Lane Following Assist): Система за активно поддържане на пътната лента
• LVDA (Leading Vehicle Departure Alert): Система за предупреждение при тръгване на автомобила отпред
• DAW (Driver Attention Warning): Система за разпознаване на умора при водача
• HBA (High Beam Assist): Система за автоматично превключване между къси и дълги светлини
• BCW (Blind Spot Collision Warning): Система за следене на мъртвата точка
• ROA (Rear Occupant Alert): Система за предупреждение със звуков и светлинен сигнал при наличие на

пътници на 2-ри ред седалки
• SEA (Safe Exit Asist): Система за следене за наближаващ автомобил и автоматично заключване на

задните седалки
• Две фронтални въздушни възглавници за предните места
• Странични въздушни възглавници за защита на тялото за предните места
• Въздушни възглавници тип “завеса” за защита на главите за предните и задните места
• Предна централна въздушна възглавница за предните места
• Система ISOFIX за триточково закрепване на детска седалка за страничните места на задната седалка

• MDPS: Сервоусилвател на волана с електронно управлeние
• Drive Mode Select: Система за промяна режима на шофиране
• ASCC (Adaptive Smart Cruise Control): Система за поддържане на зададена скорост и дистанция спрямо

автомобила отпред и Stop & Go функция
• ISLA (Intelligent Speed Limit Assist): Система за автоматично регулиране на зададена скорост чрез

разпознаване на пътните знаци
• SBW (Shift By Wire): Превключване на скортната кутия чрез бутони
• Пера за управление на скоростната кутия от волана
• Дигитално табло Super Vision с 10,25" цветен дисплей
• SVM (Surround View Monitor): Система от камери с висока резолюция за изобразяване на 360 градусов

обзор около автомобила с възможност за детайлен преглед
• PDW (Parking Distance Warning): Система за помощ при паркиране на преден и заден ход
• BVM (Blind Spot View Monitor): Изобразяване на мъртвата точка на дигиталното табло
• Сензор за светлина за автомaтично включване на фаровете и осветлението на таблото
• Сензор за дъжд и автоматично задействане на предните чистачки
• Сензор за течност за чистачки
• SPTS (Smart Power Tailgate System): Електрическо управление на багажната врата с конролирано

отваряне
• AMS (Alternator Management System): Система за захранване на алтернатора



Стандартно оборудване
Интериор

• Кожен волан
• Отопляем волан
• Регулируем по височина и дълбочина волан
• Амбиентно осветление с избор между 64 цветови схеми
• Електроуправляеми стъкла с функция с едно докосване и система против прищипване
• Вътрешни дръжки на вратите с метален ефект
• Електрохромно вътрешно огледало
• Централен подлакътник с поставки за чаши за задните седалки
• Сенници за водача и пътника до водача с огледало и капаче
• Осветление за огледалото в сенниците на водача и пътника до водача
• Тризонален автоматичен климатик със система за рециклиране на въздуха в купето + Multi Air Mode
• Система за автоматично предотвратяване на изпотяването на стъклата
• Поленов филтър за купето
• Сензор за външна температура
• Въздуховоди за задните седалки
• Акустично и соларно предно стъкло
• Соларни предни стъкла
• Свръхтонирани задни стъкла и багажна врата + чистачка
• Панорамен стъклен покрив с електрическо задвижване на предната част с едно докосване и система

против прищипване
• Кожена тапицерия на седалките
• Електрическо регулиране на седалката за водача и пътника до него
• Отопление на предните и задните седалки
• Вентилация на предните седалки
• IMS (Integrated Memory Seat): Запаметяване на позицията на седалката на водача
• Лумбалната опора на седалката за водача
• Възможност за сгъване на облегалките на втори ред в съотношение 40:20:40
• Възможност за сгъване на облегалките на втори ред от багажника
• Navigation System: Аудиосистема с радио с RDS функция и цветен 10.25" LCD Touch Screen Display, DAB

(Digital Audio Broadcasting) функция, възможност за четене на MP3 формати,Apple CarPlay и Android Auto
интеграция При активиране на адаптивен круиз контрол (NSCC), навигационната система предава данни
за предстоящи завои или прави по магистралите и адаптивния круиз контрол автоматично регулира
скоростта за по-безопасно шофиране.

• Bluelink Connected Car Services - Свързаност между автомобил и телефон чрез изпращане на
информация в реално време за следните функции: Изпращане на дестинация до колата, Намиране на
локацията на автомобила, Отключване и заключване на вратите, Диагностика на автомобила, Локация
на паркинги и др.

• Премиум аудио система KRELL с 8 висококачествени говорителя и допълнителен субуфер в багажното
отделение

• Hyundai Live Services - Traffic Information, Speed Camera Alerts, Weather Forecast, Live информация за
бензиностанции/паркинги и Places с абонамент за 5 години

• Bluetooth® Cell Phone Interface: Безжична система за връзка на мобилен телефон с аудиосистемата на
автомобила с управление от волана, аудио стрийминг и гласови команди

• Високоскоростно безжично зареждане на мобилни телефони с охладителна система
• 2 USB входа за първи ред седалки
• 2 USB входа за зареждане на външни устройства за втори ред седалки
• E-Call: Система за автоматично избиране на телефон 112 при инцидент (в ЕС)



Стандартно оборудване
Екстериор

• Предна решетка в черен хром
• Предна сребриста престилка под бронята
• Задна сребриста престилка под бронята
• Дръжки в цвета на купето
• Странични огледала в цвета на купето
• Електроуправляеми и отопляеми странични огледала
• Електро управляемо прибиране на огледалата
• Външни огледала с вградени мигачи
• Shark-Fin антена на покрива на автомобила
• Надлъжни релси за багажник на покрива
• Допълнителна шумоизолация на двигателя под предния капак
• 19" алуминиеви джанти с гуми 235/50 R19
• ТМК (Tire Mobility Kit): Кoмплект за ремонт на спукана гума
• Full LED фарове (къси и дълги светлини) с допълнителни LED светлини за осветяване кривата на завоя
• LED DRL: (Daytime Running Light) LED Дневни светлини
• Заден спойлер с високо монтиран LED трети стоп
• Задна светлина за мъгла
• Задни комбинирани LED светлини

Стандартно оборудване
Защита на автомобила и гаранции

• Централно заключване с дистанционно управление, вградено в сгъваем контактен ключ
• Smart Key - електронна система за безключово централно заключване и стартиране на двигателя със

Старт/Стоп бутон на арматурното табло
• Автоматично заключване на вратите при потегляне със система за автоматично отключване в случай на

инцидент
• Електронен имобилайзер, вграден в контактния ключ
• 5 години пълна гаранция на всички възли и агрегати без ограничение
• 5 години безплатна пътна помощ навсякъде в Европа
• 5 години безплатен преглед на техническото състояние (веднъж годишно)

Всички цени са оферирани при фиксиран курс на БНБ 1EUR = 1.95583 BGN и с включено ДДС. При промяна на курса
същите подлежат на актуализация.

Финансови параметри

Tucson 1.6 T-GDI Mild-Hybrid 48V 180 к.с. 7DCT 4x4

Специална цена 84 780 лв. с ДДС
+ Подарък

Комплект зимни гуми Bridgestone Blizzak 235/50 R19



Двигател 1.6 T-GDI Mild-Hybrid 4x4

Мощност (к.с.) 180

Скоростна кутия 7DCT

Д/Ш/В/М (мм) 4,500/1,865/1,653/2,680

Багажник (л) 577/1,756

Ускорение 0-100 км/ч (сек) 9.0

Макс. Скорост (км/ч) 201

Комбиниран разход на гориво (л/100км) 7.1

Технически 
характеристики

Техническите характеристики, постиженията, разходът на гориво и нивото на вредни емисии са според данни
на производителя и са измерени в идеални условия. Стилът на шофиране, качеството на използваните горива,
редовната техническа поддръжка, налягането в гумите, задръстванията и характеристиките на терена, както и
други фактори могат да окажат влияние върху разхода на гориво, нивото на вредни емисии и поведението на
автомобила.


