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Sukces należy  
do ambitnych
Życie to przygoda. Czasem jest jak dróżka gdzieś na uboczu. A czasem
jak zatłoczona ulica w godzinach szczytu. Dążenie do celu to połowa
przyjemności – zwykle połączonej z ciężką pracą. Powiedzmy to wprost:
sukces nie bierze się znikąd. Dzięki połączeniu innowacji i wytrwałości 
powstał Hyundai Tucson – jeden z najpopularniejszych SUV-ów na świecie – 
zaprojektowany i produkowany w Europie. A teraz włożyliśmy wiele wysiłku, 
by uczynić go jeszcze lepszym. Kombinacja odświeżonego, śmiałego 
wyglądu z inteligentną technologią i najnowocześniejszymi systemami 
wspomagania kierowcy sprawia, że Nowy Tucson wyznacza wyższe 
standardy.
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Nowy odważny wygląd 
Elegancja i moc. Nowy Tucson ma śmielej zaprojektowane, odświeżone nadwozie, które 
wyraża stylistyczną równowagę formy i funkcjonalności. Opływowe powierzchnie tworzą 
niepowtarzalną, elegancką sylwetkę.
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Poznaj nowy poziom 
komfortu
Wystarczy wsiąść do Nowego Tucsona, by od razu zauważyć dbałość o szczegóły i fascynację jakością. 
Nowe akcenty w odświeżonej kabinie sprawiają, że jest jeszcze bardziej komfortowa i ergonomiczna. 
Zupełnie nowa deska rozdzielcza została wykonana z wysokiej jakości miękkich materiałów  
z podwójnym przeszyciem, które dodaje szyku i elegancji. Wrażenie luksusu potwierdzają skórzane 
wstawki i najwyższej jakości tapicerka. Nowy Tucson ma bardzo wygodne siedzenia zapewniające 
idealną pozycję podczas jazdy w każdych warunkach. 
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Dbałość o szczegóły – Wysokiej jakości miękkie w dotyku materiały i wyrafinowany wystrój wnętrza.Skórzane wykończenie – Zależnie od poziomu wyposażenie wiele powierzchni we wnętrzu może 
pokrywać miękka skóra ekologiczna z eleganckimi przeszyciami, co tworzy niepowtarzalną atmosferę 
luksusu.

Design wnętrza
Imponujące połączenie przestronności i komfortu oraz niezwykła dbałość o każdy szczegół czynią wnętrze Nowego Tucsona niepowtarzalnym.   

8-calowy ekran dotykowy z nawigacją – Jedną z największych zmian w kokpicie Nowego Tucsona jest 
8-calowy ekran dotykowy. Optymalnie umieszczony, aby ułatwić interakcję, zdaje się unosić nad deską 
rozdzielczą. Taki projekt pozwala wyświetlać informacje multimedialne wyżej, bardziej w linii wzroku 
kierowcy. Ciesz się szybkim dostępem do systemu rozrywki i nawigacji, Apple CarPlay™ i Android Auto™ 
oraz bezpłatną subskrypcja usługi LIVE. 

Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Apple Inc. 
Sprawdź dostępność u dostawcy oprogramowania.
Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Google Inc. 
Sprawdź dostępność u dostawcy oprogramowania.
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Wyrazisty styl 
i świetne parametry 
Wyrazisty z każdej strony, Nowy Tucson ma wydatną linię boczną, która potęguje wrażenie 
dynamicznego ruchu do przodu – od przednich do tylnych świateł. Przeprojektowane 
zespolone światła tylne LED są elementem niepowtarzalnej architektury świetlnej Nowego 
Tucsona i zapewniają lepszą widoczność. Duże koła i nadkola uwypuklają atletyczny wygląd. 
Standardowe relingi dachowe i efektowne listwy boczne podkreślają silny charakter SUV-a. 
Nowy Tucson pierwszy raz może być wyposażony w system Mild-Hybrid (miękka hybryda). 
Dostępny w połączeniu z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2 litrów układ elektryczny 
działający pod napięciem 48 V dostarcza do 12 kW dodatkowej mocy, co pozwala obniżyć 
zużycie paliwa i emisję CO2 o 7%. 
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Śmiałe nadkola podkreślają piękno odświeżonej gamy felg aluminiowych dostępnych w rozmiarach od 16 do 19 cali.

Wyjątkowa prezencja 
na każdej drodze 
Nowy Tucson zachwyca wyrafinowaną sygnaturą świetlną z pełnymi reflektorami LED,  nadającymi mu 
jeszcze bardziej sportowy charakter. Światła łączą się płynnie z górnymi rogami kaskadowego grilla, 
który jest centralnym elementem nowego przodu. Towarzyszą mu przeprojektowany przedni zderzak  
i osłona dolna. Dzięki temu Nowy Tucson zwraca uwagę zawsze i wszędzie. Musisz się do tego 
przyzwyczaić. 
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Nowe światła przednie Bi-LED z inteligentnymi światłami drogowymi  
Przednie światła przeciwmgielne

Przeprojektowany zderzak tylny i tylne światła zespoloneKaskadowy grill, który jest wizytówką nowych modeli Hyundaia Nowa tylne światła LED 
Nowe podwójne, chromowane końcówki wydechu

Wyrazisty design 
Nowy Hyundai Tucson przyciąga wzrok dzięki szerokiej gamie odważnych elementów stylistycznych.     
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Wysokiej klasy system nagłośnienia  
KRELL

System audio z 7-calowym ekranem dotykowym 
oraz obsługą Apple CarPlay™ i Android Auto™

Bezprzewodowa ładowarka, wejście AUX, port 
USB i wyjście 12 V.

Nowoczesna łączność 
na pierwszym planie 
Nowy Tucson został przeprojektowany, aby zapewnić jeszcze bardziej wszechstronną i bezproblemową łączność.
Został wyposażony w najnowocześniejsze technologie, takie jak nowy system audio z dotykowym wyświetlaczem 
o przekątnej 7 cali i obsługą funkcji Apple CarPlay™ i Android Auto™. Wystarczy podłączyć smartfona, by korzystać 
z ulubionych aplikacji na dużym ekranie. Można też nawiązywać połączenia, wysyłać i odbierać wiadomości 
za pomocą poleceń głosowych oraz słuchać muzyki przez wysokiej klasy system nagłośnienia KRELL. Dziesięć 
doskonałej jakości głośników i zewnętrzny wzmacniacz pozwalają wszystkim pasażerom cieszyć się dźwiękiem 
przestrzennym.

Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Apple Inc. Sprawdź dostępność u dostawcy oprogramowania.
Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Google Inc. Sprawdź dostępność u dostawcy oprogramowania.
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Elektryczny hamulec postojowy

Z myślą o komforcie 
Nowy Tucson oferuje szeroką gamę inteligentnych funkcji i systemów, które zapewniają większy komfort 
i wygodę wszystkim osobom na pokładzie. Elektryczny hamulec postojowy sterowany przyciskiem jest 
wygodny w użyciu i zwalnia miejsce dla płytki bezprzewodowej ładowarki. System kamer 360° pokazuje 
otoczenie pojazdu we wszystkich kierunkach, co ułatwia manewry przy parkowaniu. System nawigacji 
wyposażony jest w mapy 3D i zapewnia bezpłatną subskrypcję usługi LIVE, która dostarcza w czasie 
rzeczywistym  informacje o pogodzie i ruchu drogowym, a także powiadomienia o fotoradarach (jeśli 
przepisy w danym kraju na to pozwalają). Zawsze wybierzesz właściwy kurs.
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Oparcia tylnych siedzeń dzielonych w proporcji 60/40 można w kilka sekund złożyć na płasko.

Miejsce dla wszystkich 
Usiądź wygodnie – komfortowa kabina Nowego Tucsona jest wyjątkowo przestronna, zapewniając 
mnóstwo miejsca dla pięciu dorosłych osób. Szeroko otwierane panoramiczne okno dachowe pogłębia 
wrażenie przestronności. Dobrze wiedzieć, że udając się w kolejną podróż, można liczyć na pojemny 
bagażnik Nowego Tucsona o pojemności 513 litrów – wystarczy, by zabrać wszystko, co potrzebne. 
Przestrzeń ładunkową można łatwo powiększyć – wystarczy kilka sekund, by złożyć oparcia tylnych 
siedzeń dzielone w proporcji 60:40. Przy złożonych na płasko oparciach 
do dyspozycji mamy aż 1503 litry. 
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Tylne gniazdo USB – Podłącz i używaj. Wygodne gniazdo zasilania USB dla 
pasażerów tylnych siedzeń. 

System kamer 360° – Łatwy i przyjemny w obsłudze. System kamer 360° Nowego Tucsona pomaga  
w bezpiecznym manewrowaniu podczas parkowania. Wykorzystując obraz z optymalnie 
rozmieszczonych kamer, system tworzy obraz pojazdu i jego otoczenia w promieniu 360°, dzięki 
czemu kierowca ma doskonałą orientację w sytuacji.

Zestaw wskaźników Super Vision – Optymalnie umieszczony i bardzo czytelny kolorowy zestaw 
wskaźników Super Vision z ekranem o przekątnej 4,2 cala wyświetla ważne informacje dla kierowcy, 
takie jak: stan aktywnych funkcji bezpieczeństwa, zasięg, zużycie paliwa, wskazówki nawigacji, 
temperatura zewnętrzna i inne. 

Inteligentna klapa bagażnika otwierana elektrycznie – wygoda przy załadunku. System automatycznie otwiera bagażnik,  
jeśli kluczyk inteligentny znajduje się w obszarze wykrywania przez co najmniej 3 sekundy. Nie musisz wyjmować kluczyka  
z kieszeni. 

Przemyślany i wygodny 
Przeprojektowany Nowy Tucson jest wyposażony w wiele inteligentnych funkcji, 
aby każda podróż była jeszcze bardziej relaksująca.   
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System kamer 360° Nowego Tucsona umożliwia łatwe i bezpieczne manewrowanie w ciasnych przestrzeniach, pokazując obraz otoczenia pojazdu we wszystkich kierunkach.

Asystent zapobiegania zderzeniu czołowemu 
z wykrywaniem pieszych (FCA)  
System wykorzystuje kamerę przednią i czujnik 
radarowy do monitorowania sytuacji przed 
samochodem. W przypadku wykrycia zagrożenia 
zderzeniem z pieszym lub pojazdem system 
najpierw ostrzega kierowcę, a następnie w razie 
potrzeby automatycznie zwalnia i zatrzymuje 
samochód.

Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKAS)  
System LKAS obserwuje linie boczne na drodze za 
pomocą przedniej kamery. W przypadku 
niezamierzonego opuszczenia pasa, ostrzega 
kierowcę, a w razie potrzeby dokonuje korekty 
toru jazdy, aby zapobiec wypadkowi.

Inteligentny tempomat (ASCC)
Wykorzystując czujniki radarowe inteligentny 
tempomat utrzymuje zaprogramowaną prędkość  
i odległość od poprzedzających pojazdów 
automatycznie przyspieszając i zwalniając. Podczas 
jazdy w korku system automatycznie zatrzymuje się 
i rusza z miejsca, wyręczając kierowcę.

System monitorowania martwego pola (BCA) 
Korzystając z 2 czujników radarowych w dolnym 
tylnym zderzaku, system wizualnie ostrzega  
o pojazdach poruszających się w martwym polu. 
Jeśli w takiej sytuacji kierowca włączy 
kierunkowskaz system emituje dźwięk 
ostrzegawczy.

Światła typu LED (mijania i drogowe)  
Inteligentne światła drogowe wykrywają w nocy 
nadjeżdżające pojazdy, a także pojazdy na tym 
samym pasie ruchu i przełącza światła drogowe 
na światła mijania. Statyczne doświetlanie 
zakrętów oświetla pobocze podczas pokonywania 
zakrętów w nocy.

System ostrzegania o ruchu poprzecznym 
(RCCW)
System zmniejsza ryzyko kolizji z pojazdami 
przejeżdżającymi z tyłu, np. przy wyjeżdżaniu  
z miejsca parkingowego. Dzięki dwóm czujnikom 
radarowym z tyłu może ostrzegać przed innymi 
pojazdami poruszającymi się prostopadle z tyłu.

Inteligentne ostrzeganie o ograniczeniu 
prędkości (ISLW) 
Funkcja rozpoznaje znaki ograniczenia prędkości 
na podstawie obrazu z przedniej kamery oraz 
danych z systemu nawigacyjnego. Informacje  
o ograniczeniach prędkości i zakazie wyprzedzania 
są wyświetlane w czasie rzeczywistym zarówno  
na centralnym wyświetlaczu, jak też na zestawie 
wskaźników TFT.

System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA) 
Ta standardowa funkcja podnosi bezpieczeństwo  
i wygodę na zupełnie nowy poziom dzięki 
ciągłemu monitorowaniu i analizowaniu wzorców 
jazdy. Po zidentyfikowaniu wzorca zmęczenia lub 
nieuwagi, DAA zwraca uwagę kierowcy za pomocą 
dźwiękowego sygnału ostrzegawczego  
i komunikatu na wyświetlaczu, sugerując przerwę.

Nowy Hyundai Tucson jest wyposażony w najnowocześniejszy zaawansowany zestaw systemów wspomagania kierowcy, 
Hyundai SmartSense, dzięki czemu samochód gwarantuje jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Od systemu automatycznego 
hamowania, by uniknąć kolizji, poprzez system utrzymywania pasa ruchu, po system monitorowania martwego pola, Nowy 
Tucson ostrzega kierowcę o potencjalnych zagrożeniach podczas jazdy.
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Kolory wnętrza i tapicerki

Polar White

Phantom Black

White Sand

Stellar Blue

Kolory nadwozia

Platinum Silver

Fiery Red

Olivine Grey

Champion Blue

Micron Grey

Engine Red

Moon Rock
Czarna skóra ekologicznaCzarne

Beżowe Beżowa skóra ekologiczna
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Koła Wymiary i skrzynie biegów

  1604 mm *
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1615 mm *
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2670 mm
4480 mm

6-biegowa skrzynia manualna (6MT)

Felgi aluminiowe 17” Felgi aluminiowe 16”

Felgi aluminiowe 19” Felgi aluminiowe 18” (nowość)
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* Dotyczy felg aluminiowych 19”.

7-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia automatyczna (7DCT) lub
8-biegowa skrzynia automatyczna (8AT)
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Śmiały, 
inteligentny 
i piękny
Odświeżony wygląd, najnowocześniejsze systemy wspomagania jazdy 
i udoskonalone układy napędowe – Nowy Tucson został przeprojektowany,  
by spełniać dzisiejsze wymagania. Łączy uniwersalność SUV-a z efektownym 
wyglądem, który teraz jeszcze bardziej przyciąga uwagę. Nowy Tucson zmierza 
do celu razem ze swoim właścicielem, ponieważ tak został zaprojektowany – 

 niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy aktywny wypoczynek. Nie musisz  
wierzyć nam na słowo. Umów się na jazdę próbną w salonie Hyundai.
Dodatkowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Dowiedz się więcej na stronie www.hyundai.pl 
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Cywilnego. Informacje znajdujące się w niniejszym katalogu nie stanowią i nie będą stanowić części umowy nabycia samochodu zawartej między 
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Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych  
w warunkach zgodnych z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008. 
Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: 
technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. 
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym 
autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.


