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Посветен на 
всички, които 
са посветени.
Животът е пътешествие. Понякога е за ваканция, понякога сутрин за 
работа. Да стигнеш до дестинацията е наполовина забавлението - 
понякога и по-голямата част от работата.
Защото нека си го кажем, когато се стигне до крайната цел, има тайна 
за успеха, упорита работа работи.
Подобно на Tucson: чрез упорита работа и иновации, Hyundai успешно 
създаде един от най-продаваните в света джипове - проектирани и 
построени в Европа. А сега работим още повече, за да го направим 
и още по-добър чрез комбиниране на освежен, по-смел дизайн с 
много нови интелигентни технологии и най-новите усъвършенствани 
системи за подпомагане на водача, Hyundai Tucson продължава да 
определя високите стандарти.
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Смел дизайн
Елегантен и мощен, по-смелият, освежен външен дизайн на Tucson е стилен 
баланс между форма и функция. Плавните повърхности също правят 
отличителено и елегантно изявление.
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Насладете се на ново ниво 
на комфорт.
Влезте в Tucson и ще почувствате незабавно атмосферата: внимание към детайла и 
страст към качеството.
Отличаващ се с нови акценти, преработената кабина сега се чувства още по-удобна и 
просторна.
Напълно новото табло сега разполага с висококачествена мека повърхност и с 
контрастни двойни шевове за изчистен и изискан вид. Това изтънчено впечатление се 
допълва от селекцията на материали от кожа и текстил. И за по-голям комфорт на 
шофиране, Tucson е оборудван с удобни седалки, които да ви дадат най-доброто място за 
за моментите на и извън пътя.
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Любов към всеки детайл - висококачествени материали и меки на допир пластмаси красят салона на Tucson.Висококачетвен кожен салон с елегантна обшивка- В зависимост от нивото на оборуване, мека кожа с 
акцентираща обшивка покриват голяма част от елементите в интериора.

Акценти в интериорния дизайн.
Впечатляващо съчетание от изключителен простор и комфорт, вниманието към детайла прави интериора на Tucson толкова специален.

8” плаващ сензорен екран - Една от големите промени в кабината на Tucson е новият сензорен екран. 
Перфектно позициониран за лесна работа, той се рее над арматурното табло. Този дизайн позволява 
мултимедийната информация да се показва по-високо и по-близо до вашето полезрение. Насладете се на 
бърз достъп до инфоразвлекателната и навигационната система, Apple CarPlay ™ и Android Auto ™, както и 
безплатен седемгодишен абонамент за LIVE услуги.

Apple CarPlay ™ е регистрирана търговска марка на Apple Inc.
Android Auto ™ е регистрирана търговска марка на Google Inc.
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Експресивният стил 
среща ефективната 
работа.
Изразителен от всеки ъгъл, страничната линия на Tucson добавя силно чувство 
за динамично движение напред. Преработените задни комбинирани LED светлини 
придават на Tucson отличителен светлинене подпис за повече динамика и по-
добра видимост.
Големите колела и арките над тях подчертават атлетичността му. 
Интегрираните релси на покрива и здрави странични профили се подчертават 
изразителен SUV характер. И сега за пръв път в Hyundai, Hyundai Tucson разполага 
с „Mild Hybrid Technology““ хибридна система за задвижване. Предлага се в 
комбинация с 2.0 CRDi дизелов двигател, 48V електрическата система подпомага 
ускорението, като осигурява до 12кВ допълнително мощност за намаляване на 
разхода на гориво и емисиите на CO2 до 7%.
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Изразителните арки на калниците подчертават актуалната гама от стилни алуминиеви джанти от 16” до 19”.

Отличително присъствие
на всяка улица. 
Предницата на новият Hyundai Tucson се краси от новата каскадна решетка на марката. 
Със стилни хромирани елементи, Tucson прави впечатляваща изява. За финален завършек, 
дизайнът съчетава и променените LED дневни светлини. Така Tucson оствя трайно 
присъствие.
Отвореното за промяна съзнание ни позволява да видим нещата под различна светлина, 
да се отървем от старите схващания и да приемем новото. Новият Tucson демонстрира 
силата на промяната. Смелият му дизайн съчетава в едно динамика и елегантност.
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Новият Tucson вече разполага с предни Full LED светлини с подобрена видимост. С комбинация
с асистент за дългите светлини, нощта става ден.

Освеженият дизайн се подчертава и от новите LED комбинирани задни светлини, които продават на 
Tucson изразителен светлинен почерг и по-добра видимост.

Hyundai Tucson разполага с нова версия на традиционната за моделите на Hyundai каскадна предна 
решетка, с която привлича всеки поглед.

Освевеният Tucson разполага и с нов дизайн на спортния двоен ауспух с хромирана обработка - един от 
многото дизайнерски елемента, които подчертават модернизирането на модела.

Отличителни дизайнерски детайли.
Отличаващ се с широка гама от нови елементи на дизайна, с фейслифтът на Тucson няма да останете незабелязани.    
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Премиум аудиосистема KRELL

7-инчов TFT екран за лесен достъп и отлична видимост, 
системата Display Audio включва Apple CarPlay ™ и 
Android Auto ™

Позиционирана по средната конзола, система за 
безжично зареждане на мобилни телефони (Qi 
стандарт) позволява лесно зареждане без 
нуждата от кабел за захранване.

Свързани за по-добро 
преживяване.
Новият Tucson е преструктуриран, за да ви осигури още по-безпроблемно свързване, което очаквате. 
Той е оборудван с най-новите иновативни технологии, които добавят към вашето шофиране, без да 
се намесват. Подобно на новия 7-инчов дисплей със сензорен екран, който поставя всичко на пръстите 
ви с Apple CarPlay ™ и Android Auto ™. Просто свържете вашия смартфон, за да имате любимите си 
приложения на големия екран.
След това можете да използвате команди за гласово управление, за да приемате повиквания, да 
изпращате и получавате съобщения и да слушате музика първокласната звукова система на KRELL. 
10 високоговорителя и външен усилвател третират всеки пасажер с отличителен съраунд звук.

Apple CarPlay ™ е регистрирана търговска марка на Apple Inc. Android Auto ™ е регистрирана търговска марка на Google Inc.
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Електрическа паркинг спирачка

Изработен за удобство.
Новият Tucson предлага разширена гама от умни функции, които осигуряват по-голям 
комфорт и удобство за всички на борда. Насладете се на контрол на върха на пръста 
с електронната ръчна спирачка, което също така освобождава място в централната 
конзола за безжично зареждане не мобилни телефони (Qi стандарт).
А за по-лесно и по-безопасно паркиране, Surround View Monitor ви дава 360° видимост. 
Навигационната система разполага с 3D карти и безплатен петгодишен абонамент за 
LIVE услуги, предлагащи в реално време информация за времето, актуализации на трафика 
и камери за скорост*

*За страни, в които е законно позволено ползването.
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Задни седалки, сгъващи се в съотношение 60/40.

Широко пространтво за 
всички. 
Седнете и се отпуснете, комфортната кабина на Tucson е изключително просторна с 
много място за пет възрастни. А широкият панорамен люк на покрива го прави още по-
просторен.
За всяко приключение, Tucson предлага достатъчно пространство за багаж в багажника 
от 513 литра - така че можете да вземете всичко необходимо с вас. 
Променливото товарно пространство също е лесно за регулиране - задните седалки 
60/40 могат да бъдат сгънати за секунди за настаняване на пътници и/или по-дълги 
предмети. При сгънати задни седалки, получавате равен товарен под и вместимост от 
1,503 литра.
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Заден USB порт: За допълнително удобство на втори ред седалки, Tucson разполага 
с USB порт за реждане на мобилни устройства.

360- градусова камера: Тесен гараж? Недостатъчно голямo парко място? Няма проблем. 360° камера на 
Tucson помага за по-лесно и по-безопасно маневриране в затворени пространства. Използвайки серия от 
стратегически разположени камери, тази усъвършенствана функция за безопасност ви дава 360 ° изглед 
на района около автомобила, така че да можете да видите точно какво правите.

Табло тип Supervision: Разположен с цел максимално лесна видимост, Supervision екрана на Tucson 
предоставя важна информация като: активните функции за безопасност, разход на гориво и оставащ 
обсег, навигация, външна температура и много други.

Интелигентна автоматична задна врата: Сензори засичат ключа на водача и вратата на багажника се отваря автоматично 
за безпроблемен достъп до огромния багажник. Преди да се отвори багажната врата, Tucson предупреждава със свуков сигнал 
и светлинен сигнал.

За максимално удобство.
Препроектиран с още по-модерна технология, Tucson е снабден с изобилие
на умни функции, за да направи всяко пътуване още по-спокойно.
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Surround View системата за 360-градусов обзор в новия Tucson помага за по-лесното и по-безопасно маневриране в затворени пространства.

Асистент за избягване на челен сблъсък (FCA) със засичане 
на пешеходци. Системата FCA използва монтирана отпред 
камера и радарен сензор, за да следи трафика пред 
автомобила. Ако засече потенциален сблъсък с автомобила 
отпред или с пешеходец, тя предупреждава водача и, ако е 
необходимо, автоматично намалява скоростта или спира 
автомобила.

Система за придържане в лентата (LKA) Стандартно 
оборудваната система LKA използва предната камера, за 
да следи маркировката на пътя. В случай на неволно 
напускане на лентата, тя предупреждава водача и може да 
приложи въртене на волана в обратна посока, за да насочи 
автомобила обратно в неговата лента.

Адаптивен круиз контрол със система Stop & Go 
Интелигентна система за поддържане на зададена скорост с
отчитане на дистанцията от предния автомобил поддържа
предварително зададена дистанция с автомобила отпред, 
като автоматично намалява или увеличава скоростта при 
необходимост.

Предупреждение за сблъсък в „мъртвата зона“ с Асистент 
при смяна на платното (BSW) С помощта на радарни 
сензори в долната задна броня, системата ви 
предупреждава с визуален сигнал за трафик в областта на 
„мъртвата зона“. Ако в такава ситуация включите мигача, 
функцията Асистент при смяна на платното ще издаде 
звуково предупреждение.

Асистент за дългите светлини (HBA)
Тази функция автоматично се настройва между къси и 
дълги светлини в зависимост от пътните условия и 
яркостта на превозните средства напред, повишавайки 
безопасността и комфорта на водача, както и другите 
превозни средства при шофиране през нощта.

Предупреждение за трафик зад автомобила (RCCW)
Системата намалява риска от сблъсък при излизане на 
заден ход от тясно паркомясто. С помощта на радарни 
сензори отзад, тя ви предупреждава в случай на 
приближаващ отзад трафик и при нужда активира 
спирачките за предотвратяване на сблъсък.

Функция за предупреждение за ограничения на скоростта
(SLIF). Системата разпознава пътните знаци, сверява с 
данните от навигацията и изобразява резултата на TFT 
екрана с висока резолюция.

Предупреждение при умора на водача (DAW)
Системата разпознава признаци на умора на водача и 
предоставя звуков и визуален сигнал, с който съветва 
водача да вземе почивка.

С Hyundai SmartSense, нашите свръхмодерни усъвършенствани системи в помощ на водача, Tucson е начело 
в сегмента с най-новите технологии за активна безопасност, създадени, за да ви осигурят по-голяма 
безопасност и спокойствие. От автоматично спиране за избягване на сблъсък до засичане на автомобили в 
„мъртвата зона“, Tucson ви предупреждава за потенциални опасности около вас, докато шофирате.
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Интериорни цветови схеми и апликации

Polar White (PYW)

Phantom Black (PAE)

White Sand (Y3Y)

Stellar Blue (RWB)

Екстериорни цветове

Platinun Silver (U3S)

Fiery Red (PR2)

Olivine Grey (X5R)

Ghampion Blue (PR2)

Micron Grey (Z3G)

Engine Red (JHR)

Moon Rock (XN3)

Червена тапицерия от естествена кожаЧерна тапицерия от естествена кожа

Черно (TRY)

Двутонално: черно с червено (CP1)

Сахара бежово (UUE)

Двутонално: черво със сиво (CP2)

Сива тапицерия от естествена кожаБежова тапицерия от естествена кожа
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Джанти и скоростни кутии Размери и спецификации

  1,604 mm
   1,850 mm

1,615 mm

1,6
55

 (1
,6

60
) m

m

2,670 mm
4,480 mm

1.6 GDI
(Euro 6d-Temp)

1.6 T-GDI
(Euro 6d-Temp)

1.6 CRDi
(Euro 6d-Temp)

1.6 CRDi
(Euro 6d-Temp)

2.0 CRDi
(Euro 6d-Temp)

2.0 CRDi 48V
(Euro 6d-Temp)

ЗАДВИЖВАНЕ 2 WD 2 WD 4 WD 2 WD 2 WD 4 WD 4 WD 4 WD

СКОРОСТНА КУТИЯ M/T A/T M/T DCT M/T DCT M/T M/T DCT M/T DCT M/T A/T M/T A/T

ДВИГАТЕЛ

РАБОТЕН ОБЕМ (КУБ.СМ.) 1.591 1.591 1.591 1.598 1.598 1.598 1.995 1.995

ЦИЛИНДРИ 4 4 4 4 4 4 4 4

ДИАМЕТЪР И ХОД НА 
БУТАЛОТО

77 x 85.44 77 x 85.44 77 x 85.44 77 x 85.8 77 x 85.8 77 x 85.8 84 x 90 84 x 90

СТЕПЕН НА КОМПРЕСИЯ 11.0 10.0 10.0 15.9 15.9 15.9 16.0 16.0

МАКС. МОЩНОСТ 
(КВ(К.С.)/ОБОРОТИ)

97 (132) / 6.300 130 (177) / 5.500 130 (177) / 5.500 85 (115) / 4.000 100 (136) / 4.000 100 (136) / 4.000 136 (185) / 4.000 136 (185) / 4.000

МАКС. ВЪРТЯЩ ОБЕМ (Nm) 160.8 265 265 280 320 320 400 400

СКОРОСТНА КУТИЯ Manual Automatic Manual Automatic Manual Automatic Manual Manual Automatic Manual Automatic Manual Automatic Manual Automatic

БРОЙ ПРЕДАВКИ 6 6 6 7 6 7 6 6 7 6 7 6 8 6 8

ДИНАМИЧНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ

МАКС. СКОРОСТ (КМ/Ч) 182 170 203 201 202 201 175 180 180 180 180 201 201 201 201

0-100 КМ/Ч (СЕК) 11,5 12,1 9,2 8,9 9,5 9,1 11,8 11,2 11.8 11.4 12.0 9.9 9.5 9.9 9.5

ТЕГЛА 
СОБСТВЕНО ТЕГЛО (КГ) 1.414 1.440 1.470 1.502 1.531 1.562 1.507 1.507 1.525 1.578 1.601 1.621 1.643 1.682 1.704

ОБЕМ НА БАГАЖНИКА (Л) 502 - 513 502 - 513 502 - 513 502 - 513 502 - 513 502 - 513 502 - 513 459

ГУМИ РАЗМЕР 225/70R16/60R17/55R18/45R19 225/70R16/60R17/55R18/45R19 225/70R16/60R17/55R18/45R19 225/70R16/60R17/55R18/45R19 225/70R16/60R17/55R18/45R19 225/70R16/60R17/55R18/45R19 225/70R16/60R17/55R18/45R19 225/70R16/60R17/55R18/45R19

6-степенна ръчна скоростна кутия
7-степенна автоматична скоростна кутия с двоен 
съединител (DCT)
8-степенна автоматична скоростна кутия

17” алуминиеви джанти

19” алуминиеви джанти
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Свикнали сте да правите впечатление. Сега можете го карате.
Вземете своя Tucson на следващото ниво с привличащи погледа 
спортни елементи директно от серията N. След успешния старт на 
високо оценените i30 N и i30 Fastback N, подразделението Hyundai N 
продължава да разтърсва света на автомобилите с новата линия N.
Освен широка гама от изключителни дизайнерски елементи, новата 
линия Tucson N предлага и по-спортно усещане за шофиране, 
благодарение на специално настроено спортно окачване и настройка 
на сервоусилвателя.
Привличащите вниманието 19-инчови алуминиеви джанти, обути в 
спортните гуми Michelin PS4 наистина правят впечатление, създавайки 
още по-голяма динамична позиция и фантастично управление на пътя.

The new TUCSON N Line.
Drive a statement.
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Логата N-Line отличават Tucson N-Line от останалите модели на Tucson.
19-инчови алуминиеви джанти с гуми Michelin Pilot Sport 4 за максимално сцепление 
на пътя.

Агресивно оформената предна броня е увенчана с уникалната версия на каскадната предна решетка в стилистиката
на Hyundai N и дневни LED светлини във формата на бумеранг.

Аеродинамичният черен заден спойлер заедно с антена тип перка на акула, завършена в черен цвят.
Новите двойни овални хромирани накрайници на ауспуха подобряват усещането за моторни спортове.

Увереност във всеки детайл. 
  Оборудван с широка гама от ексклузивни дизайнерски характеристики, Tucson N Line излъчва спортно усещане.
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Спортни алуминиеви педали: комбинацията между полиран метал 
и устойчиви на приплъзване гумени подложки за повече контрол и 
допълнително спортно излъчване.

Скоротсният лост на N-line се отличава със спортни 
метални акценти, червена състезателна линия и кожени 
вложки за по-удобен захват е и още по-голямо усещане за 
моторни спортове.

Зона на комфорт- на едно 
ново ниво.
Добре дошли на едно ново ниво на спортно усещане. Седнете в модернизираната кабина 
на Tucson N-Line и веднага ще почувствате гените не Hyundai N. Уникалните дизайнерски 
спортни седалки N-Line ви държат в максимален комфорт и контрол с електрическа 
лумбална опора и луксозна тапицерия от велур и естествена кожа. Спортните седалки 
се отличават с лого на N и червени контрастни шевове, които също могат да бъдат 
намерени на таблото и централния подлакътник. Воланът на N-Line се отличава с 
перфорирана кожа с червени контрастни шевове и спортни метални спици.
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За максимален комфот: луксозни спортни N-Line седалки, завършени в комбинация от велур и кожа.

Екстериорни цветове и спецификации

Polar White (PYW) Platinum Silver (U3S) Micron Grey (Z3G)

Phantom Black (PAE) Fiery Red (PR2) Engine Red (JHR)

Интериорни цветови схеми и апликации.

Shadow Grey (TKG) Olivine Grey (X5R) Moon Rock (XN3)

Новият Tucson N-Line предлага специално настроено спортно окачване и спортна геометрия на сервоусилвателя, в комбинация с 
високоефектривните двигатели от Tucson:
Бензинов двигател 1.6 T GDi с мощност от: 177 к.с. 
Дизелов двигател 1.6 CRDi с мощност от: 136 к.с.
Дизелов двигател с 48V “Mild Hybrid Powertrain” хибридна система с мощност 185 к.с.
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