Specificații Hyundai Tucson
Tracțiune

Transmisie

Drive

Comfort

Premium

Exclusive

2.0 MPi 156 c.p.
2.0 MPi 156 c.p.
2.0 MPi 156 c.p.
2.0 MPi 156 c.p.
1.6 Turbo GDI 180 c.p.
1.6 Turbo GDI 180 c.p.
1.6 Turbo GDI 180 c.p.
1.6 Turbo GDI 180 c.p.

2х4
4х4
2х4
4х4
2х4
4х4
2х4
4х4

MT 6
MT 6
AT 6
АT 6
MT 6
MT 6
7 DCT
7 DCT

18 490€
19 490€
19 990€
20 990€
19 990€
20 990€
21 490€
22 490€

20 990€
21 990€
22 490€
23 490€
22 490€
23 490€
23 990€
24 990€

23 490€
24 490€
24 990€
25 990€
24 990€
25 990€
26 490€
27 490€

26 600€
27 600€
28 100€
29 100€
28 100€
29 100€
29 600€
30 600€

1.6d TCi 136 c.p.
1.6d TCi 136 c.p.
1.6d TCi 136 c.p.

2х4
2х4
4х4

MT 6
7 DCT
7 DCT

21 490€
22 990€
23 990€

23 990€
25 490€
26 490€

26 490€
27 990€
28 990€

29 600€
31 100€
32 100€

Diesel

Benzină

Motorizare

Polar White

Shimmering Silver

Silky Bronze

Amazon Gray

Dark Knight

Phantom Black

Teal

Engine Red

Sunset Red

Drive - lista de echipare include:
- Jante de oțel R17, anvelope 215/65 R17
- Roată de rezervă temporară (jantă de oțel)
- ABS - sistem de antiblocare a roţilor
- ESC - sistemul de control electronic al stabilității, inclusiv DBC, HAC
- TSA - asistenţă stabilitate remorcă
- Sistem de frânare pentru prevenirea unui impact repetat (MCB)
- 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 siguranţă spate, prindere în 3 puncte
- Avertizor de necuplare centuri siguranţă faţă
- Caroserie dublu zincată
- Grilă radiator "Silver Paint"
- Apărătoare noroi față/spate
- Lumini de drum permanente și lumini de poziție cu tehnologie LED
- Faruri anticeață spate
- Oglinzi laterale, acționate electric, încălzite, în culoarea caroseriei
- Oglinzi laterale cu indicător de viraj incorporat "LED Type"
- 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
- 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
- Geam șofer cu coborâre automată și protecție împotriva prinderii degetelor
- Volan cu reglaj manual pe înălțime și telescopic
- Scaun șofer cu reglare pe înălțime
- Banchetă spate reglabilă
- Scaune față încălzite (3 moduri de temperatură)
- Banchetă spate rabatabilă 4:2:4, sistem ﬁxare scaun copil ISO Fix
- Buzunare pe partea din spate a scaunelor din față
- Computer de bord, ceas digital
- Senzor de aprindere automată a farurilor
- Sistem avertizare nivel lichid de spălare parbriz
- Radio AM/FM, display TFT 5", 6 difuzoare, conexiuni USB, AUX
- Comenzi audio pe volan
- Volan și schimbator de viteze îmbracate în piele
- Bluetooth
- Cruise Control automat cu comenzi pe volan
- Asistență manuală limită de viteză
- Ecran de bord Supervision Cluster cu 4.2" TFT LCD aﬁșaj și coloană sonoră
- Tapițărie textilă de culoarea neagră, gri - la alegere
- Сonecțiune USB cu funcția de încărcare
- Aer condiționat, sistem de ventilație
- Plasă în portbagaj

Comfort - adițional față de echiparea Drive:
- Jante de aliaj uşor R17, anvelope 225/60 R17
- Roată de rezervă de dimensiuni normale, jantă de aliaj ușor R17
- Funcția de urmărire a benzii cu sistem de asistență la menținerea benzii de rulare
- Sistem de asistență la coliziunile frontale (pietoni, cicliști, automobile)
- TPMS - sistem de monitorizare presiune pneuri
- Blocare automată a uşilor în mers, deblocarea în caz de accident
- Geamuri electrice față/spate cu coborâre/ridicare automată
și protecție împotriva prinderii degetelor
- Senzori parcare spate
- Oglinzi laterale pliabile electric
- Izolare fonică capotă
- Geamuri fumurii

- Instalaţie de climatizare automată bizonală, cu sistem de ionizare
- Sistem de climatizare automată pentru randul doi de scaune
- Dezaburire automată parbriz
- Senzor de ploaie (ştergătoare parbriz automate)
- Scaune spate încălzite
- Scaun pasager cu reglare pe înălțime
- Reglarea electrică a suportului lombar scaun șofer
- 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
- Încărcător fără ﬁr consola centrală
- Сonecțiuni USB spate

Premium - adițional față de echiparea Comfort:
- Bară de protecție față/spate cu inserții metalizate
- Tapițerie scaune piele de culoarea neagră, bej, - la alegere
- Scaun șofer reglabil electric în 10 direcții
- Scaun pasager reglabil electric în 8 direcții
- Buton de pornire, cheie inteligentă "Smart Key System", imobilizator motor
- Oglindă interioară electrocromică ECM

- Jante de aliaj uşor R18, anvelope 235/60 R18
- Roată de rezervă de dimensiuni normale, jantă de aliaj ușor R18
- Sistem "PAS", inclusiv senzori parcare față/spate
- Lumini de intâmpinare și de drum cu tehnologie LED
- Bloc optic față cu sistem de iluminare laterală "Static Bending Light"
- Grila radiator cu ornament cromat "Dark & Chrome Coating"

Exclusive - adițional față de echiparea Premium:
- Jante de aliaj uşor R19, anvelope 235/50 R19
- Roată de rezervă de dimensiuni normale, jantă de aliaj R19
- Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecții și la viraje (FCA-JT)
- Sistem de avertizare a limitei de viteză și recunoașterea semnelor de circulație
- Sistem de avertizare pentru prezența pasagerilor din spate (Rear Occupant Alert)
- Lumini spate cu tehnologie LED
- Haion actionat electric
- Volan încălzit
- Sistem audio "Krell", ampliﬁcator extern, 8 difuzoare, subwoofer

- GPS Navigație, ecran tactibil Touch Screen 10.25", sistem audio Radio, MP3,
Apple CarPlay, Android Auto, cameră integrată spate
- Ecran de bord Supervision Cluster cu 10.25" TFT LCD aﬁșaj și coloană sonoră
- Scaun șofer reglabil electric în 10 direcții cu funcție de memorie IMS
- Rabatare electrică scaun pasager
- Ventilare scaune față
- Lumină ambientală
- Cortine parasolare incorporate uși spate

Opțiuni suplimentare:
- Plafon panoramic cu trapa electrică, lumini cu tehnologie LED
- Sistem de monitorizare a punctului mort "View Monitor"
- Cruise control inteligent (SCC)
- Monitorizare 360°
- Vopsea în două tonuri (în afară de 2.0 MPi)
- Culoare caroserie metalic

Prețul

Adițional doar cu echiparea

1 000 €
600 €
500 €
600 €
500 €
400 €

Comfort, Premium, Exclusive
Premium, Exclusive
Exclusive
Exclusive

Tucson

1650
Tucson

1604

2680

1865

4500

1615

Opțiunile cu prețuri indicate nu sunt incluse în pachet, este necesar de a face o comandă separat. Achitarea automobilului de către Cumpărător se efectuează în MDL, conform ratei de schimb valutar de vânzare a valutei (Euro),
stabilit de BC "Moldindconbank" S.A. pentru persoane juridice la data achitării. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice, prețurile și echiparea automobilului, în funcție de oferta producătorului.

Dealer oficial Hyundai în RM - centrul auto Pacific Motors, mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 5/1. Tel: +373 (22) 800 888, +373 60 822 888

