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ALL-NEW TUCSON
2.0 MPi 156 c.p. 4х4 - 6AT /Comfort

Сaracteristicile

Comfort - lista de echipare include:

Jante de aliaj ușor R17, anvelope 215/65 R17

Roată de rezervă de dimensiuni normale, jantă de aliaj ușor

R17

ABS – sistem de antiblocare a roților

ESC – sistemul de control electronic al stabilității, inclusiv

DBC, HAC

TSA - asistență stabilitate remorcă

Sistem de frânare pentru prevenirea unui impact repetat

(MCB)

Funcția de urmărire a benzii cu sistem de asistență la

menținerea benzii de rulare

Sistem de asistență la coliziune frontală (pietoni, cicliști,

automobile)

TPMS – sistem de monitorizare presiune pneuri

Frâna de staționare electronică EPB cu funcție "Auto Hold"

(doar AT)

Tetiere reglabile

Airbag-uri șofer și pasager față (dezactivare airbag pasager)

Airbag-uri laterale față, airbag-uri cortina

Airbag frontal între scaunele din față

Centuri siguranță față reglabile pe înălțime și pretensionate

Centuri siguranță spate, prindere în 3 puncte

Avertizor de necuplare centuri siguranță față

Blocare automată a ușilor în mers, deblocarea în caz de

accident

Caroserie dublu zincată

Izolare fonică capotă

Geamuri fumurii

Grilă radiator cu ornament cromat “Dark & Chrome

Coating”

Apărătoare noroi față/spate

Lumini de drum permanente și lumini de poziție cu

tehnologie LED

Lumini de intâmpinare și de drum cu tehnologie LED

Bloc optic față cu sistem de iluminare laterală “Static

Bending Light”

Bară de protecție față/spate cu inserții metalizate

Plafonieră centrală față pentru iluminare, prize 12V,

iluminare portbagaj

Parasolare șofer și pasager cu oglindă și iluminare

Consola centrală față cu depozitar

Cotiera centrala bancheta spate cu suport pentru pahare

Faruri reglabile manual

Geamuri electrice față/spate cu coborâre/ridicare automată

și protecție împotriva prinderii degetelor

Volan cu reglaj manual pe înălțime și telescopic

Scaun șofer cu reglare pe înălțime

Reglarea electrică a suportului lombar scaun șofer

Scaun pasager cu reglare pe înălțime

Banchetă spate reglabilă

Scaune față încălzite (3 moduri de temperatură)

Scaune spate încălzite

Banchetă spate rabatabilă 4:2:4, sistem �xare scaun copil

ISO Fix

Buzunare pe partea din spate a scaunelor din față

Computer de bord, ceas digital

Senzor de aprindere automată a farurilor

Senzor de ploaie (ștergătoare parbriz automate)

Sistem avertizare nivel lichid de spălare parbriz

Radio AM/FM, MP3, 6 difuzoare, Audio Information Display

8" TFT, Apple CarPlay, Android Auto, USB, AUX

Cameră video spate cu predicția traiectoriei

Sistemul Hands free, Bluetooth

Comenzi audio pe volan

Încărcător fără �r consola centrală

Сonecțiuni USB spate

Volan și schimbator de viteze îmbracate în piele

Volan încălzit

Cruise Control automat cu comenzi pe volan

Asistență manuală limită de viteză

Ecran de bord Supervision Cluster cu 4.2" TFT LCD a�șaj și

coloană sonoră

Tapițărie textilă scaune de culoarea neagră



Faruri anticeață spate

Oglinzi laterale, acționate electric, încălzite, în culoarea

caroseriei

Oglinzi laterale cu indicător de viraj incorporat "LED Type"

Oglinzi laterale pliabile electric

Parbriz cu protecție solară

Ștergătoare parbriz tip "aeroblade"

Suport pentru bagaj exterior

Eleron cu lampă stop incorporată LED

Geamuri laminate

Servodirecție electrică "MDPS"

Sistem de selectare a modului de conducere: "Comfort",

"Eco", "Sport"

Cheie pliabilă, imobilizator

Închidere centralizată cu telecomanda

Inserții torpedou, consola centrală și uși de culoarea

neagră, gri deschis - la alegere

Сotiere uși cu �nisaj din piele

Сonecțiune USB cu funcția de încărcare

Senzori parcare spate

Instalație de climatizare automată bizonală

Sistem de climatizare automată pentru randul doi de

scaune

Dezaburire automată parbriz

Plasă în portbagaj

Caracteristici generale:

2.0 Benzină MPi

Număr de cilindri - 4

Capacitatea cilindrică (cm3) - 1999

Putere maximă (CP/rpm) - 156/6200

Cuplu maxim (Nm/rpm) - 192/4000

Tip tracțiune - 4x4

Cutie de viteză / Nr.rapoarte - AT6

Сonsum de combustibil:

Urban - 10.6

Extraurban - 6.8

Mediu - 8.2

Viteza maximă (km/h) - 181

Accelerație 0-100 km/h (s) - 11.6

Garda la sol (mm) - 170

Capacitate rezervor (litri) - 54

Capacitate portbagaj (litri) - 620/1799

Echiparea

MOTORIZARE: 2.0 MPi 156 c.p. 4х4 - 6AT

ECHIPAREA: Comfort / 28090 USD

CULOAREA SALON: Negru/ 0 USD

TIP SALON: Tapițerie neagră/ 0 USD

CULOAREA CAROSERIE: Amazon Gray/ 400 USD

în total 28490 USD28340 USD


