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Naziv proizvoda:  Osebno vozilo 
Tip proizvoda: Hyundai Tucson 
Proizvajalec: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.,Prumyslova zona Nosovice,Hyundai 700/1,73951 Nizni 

Lhoty,CZ 
Uvoznik (pridobitelj) Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana BRNČIČEVA ULICA 45 1231 Ljubljana - Črnuče 

 

Hyundai Tucson 
1,6 CRDi FL STYLE / 18", NAV, Winter (brez PRV), LKAS, SLIF 

6-stopenjski ročni menjalnik 2WD pogon 
 

Prostornina motorja [cm3]: 1598 Poraba goriva: [l/100 km] 
Moč motorja [kW]: 85  mestna vožnja: 5,10 

Moč motorja [KM]: 116  izvenmestna vožnja: 4,50 

Najvišja hitrost [km/h]: 175  mešani cikel: 5,80 
 

Oprema vozila 

 
Zunanjost 

Vzdolžni nosilci za strešni prtljažnik Samodejno prižiganje žarometov ob slabši vidljivosti 

Električno sklopljivi vzvratni ogledali Električno pomični in ogrevani vzvratni ogledali 

Dvojna izpušna cev in zaščita zadnjega odbijača v imitaciji aluminija Dnevne LED luči 
Varnost 

Sistem za večjo stabilnost priklopnega vozila (TSA) Sistem za pomoč pri strmih spustih (DBC) 

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HAC) Sistem proti prevračanju vozila (ROP) 
Protiblokirni zavorni sistem (ABS) Ojačevalnik zavorne sile (BAS) 

Napredni elektronski stabilnostni sistem (ESP & VSM) Napredni elektronski stabilnostni sistem (ESC) 
Aktivni pokrov motorja  

Udobje 

Usnjen volanski obroč in prestavna ročica Sistem zadnjih parkirnih senzorjev 

Sistem za prepoznavo prometnih znakov (SLIF) Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z omejevalcem hitrosti 
in upravljanjem na volanskem obroču 

Sistem za opozarjanje in pomoč pri nenamernem menjavanju 
voznega pasu (LKAS) 

Sistem FlexSteer (prilagajanje trdote električnega servo volana) 

Reže za prezračevanje zadaj Paket WINTER 

Paket MULTIMEDIA NAV Multimedijska naprava združljiva z aplikacijama Android Auto in 
Apple CarPlay 

Kontrolna lučka za nivo tekočine za pranje vetrobranskega stekla Kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi vodili 

Hlajen predal pred sopotnikom Električna nastavitev voznikovega sedeža v ledvenem delu 

Dvopodročna samodejna klimatska naprava z ionizatorjem 
notranjega zraka 

Bluetooth brezžična povezava z upravljanjem na volanskem obroču 

Avtoradio s 7'' visokoločljivim zaslonom na dotik, MP3 
predvajalnikom in anteno v obliki plavuti morskega psa 

 

 


