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Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie marką Hyundai. Przedstawiamy konfigurację wybranego przez Państwa 
samochodu wraz z propozycją warunków cenowych. Staraliśmy się dostosować do Państwa oczekiwań 
najlepiej jak to możliwe, jeżeli jednakże życzą sobie Państwo dokonać zmian, to na bieżąco pozostajemy
do Państwa dyspozycji. Satysfakcja Klienta jest dla marki Hyundai priorytetem na etapie projektowania, 
produkcji oraz całego procesu sprzedaży. Właśnie dlatego jesteśmy przekonani, że samochody Hyundai 
w pełni sprostają Państwa oczekiwaniom.   

Z poważaniem,
Mateusz Blaszke

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 
Informujemy, że zawarte w niniejszym dokumencie i podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez wskazanego powyżej Dealera Hyundai oraz są
przekazywane do Hyundai Motor Poland w celu oferowania Państwu pojazdów marki Hyundai i/lub wykonania umowy sprzedaży pojazdu. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobów przetwarzania Pana/Pani danych znajdują się w informac prywatności dostępnej u Autoryzowanego Dealera Hyundai, w Autoryzowanej Stacji Obsługi oraz na stronie
https://www.hyundai.pl/O_Hyundai/Informacja_o_prywatnosci/. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt.     

PUH AUTO-MOBIL SP. Z O.O.
GDAŃSKA 17 
84-200 WEJHEROWO

WWW.AUTO-MOBIL.PLMateusz Blaszke
mateusz.blaszke@auto-mobil.pl  

+48

Data przygotowania dokumentu: 11.05.2021
Data ważności konfiguracji: 13.05.2021

ID konfiguracji: HW-C27AG02060-2021-01126



Tucson Benzyna 1.6 177 KM 7- bieg. DCT 2WD STYLE 2020

Wybrana wersja Cena standard Rabat dla Klienta Cena dla Klienta

Tucson Benzyna 1.6 177 KM 7- bieg. DCT 2WD STYLE 2020 141.200,00  zł 141.200,00  zł

Kolor nadwozia : Olivine Grey - X5R 2.900,00  zł 2.900,00  zł

Wnętrze : Oceanids Black - TRY 0,00  zł 0,00  zł

 

Opcje fabryczne (w cenie wybranej wersji)

 

Opcje lokalne

 

Promocje

PROMOCJA DETALICZNA (HMP-09S-2021) 15.000,00  zł 15.000,00- zł

 

Akcesoria

 

Podsumowanie

Detalicznie dla 1 szt. 144.100,00  zł 15.000,00  zł 129.100,00  zł

Liczba sztuk 1 

RAZEM BRUTTO 144.100,00  zł 15.000,00  zł 129.100,00  zł

RAZEM NETTO 117.154,47  zł 12.195,12  zł 104.959,35  zł

 

Forma finansowania
-

Ubezpieczenie
 -

Uwagi

-

Gwarancja na samochód
5 lat gwarancji bez limitu kilometrów
5 lat Assistance
5 lat bezpłatnej kontroli stanu technicznego

Opisana w niniejszym dokumencie informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych KC. Podane właściwości i warunki w szczególności nie stanowią informacji, 
o których mowa w art. 8 Ustawy o prawach konsumenta. PUH AUTO-MOBIL SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian danych w nin. zestawieniu,
w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności m.in. od terminów dostaw. Wiążące ustalenia ceny,
wyposażenia i specyfikacji pojazdu oraz ewentualnych dod. kosztów następuje w umowie jego sprzedaży lub w umowie przedwstępnej do umowy sprzedaży, a określenie parametrów
technicznych zawiera świadectwo homologacji. Podane ceny w PLN zawierają VAT. Uzyskanie poszczególnych rabatów może być warunkowane okazaniem wymaganej dokumentacji.
Podane w niniejszym zestawieniu informacje na temat możliwej gwarancji nie stanowią oświadczenia gawrancyjnego w rozumieniu art. 577 KC i nie określają wszystkich warunków
gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Szczegóły u dealerów. Podane dane mają 
charakter informacyjny. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Książce Gwarancyjnej. Bezpłatna kontrola stanu technicznego nie jest kontrolą wymaganą przez przepisy prawa 
(obowiązkowy przegląd techniczny). Akcesoria i wybrane opcje dodatkowe objęte są odrębną gwarancją. Szczegóły u dealerów. Prezentowane na kolejnych stronach niniejszej informacji 
handlowej dane techniczne, opcje wyposażenia, dostępne akcesoria i wymiary samochodu, w tym w szczególności ich graficzna prezentacja (rysunki i fotografie) mają charakter 
poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych. Dokładne cechy samochodu są ustalane przy zawarciu umowy sprzedaży lub w umowie przedwstępnej do umowy sprzedaży bezpośrednio ze 
sprzedawcą. Ewentualne warunki dotyczące formy finansowania i ubezpieczenia będą objęte odrębną informacją i ofertą.    
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Wyposażenie
 
Bezpieczeństwo

Przednie poduszki bezpieczeństwa +

Wyłącznik poduszki bezpieczeństwa pasażera +

Boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa +

ABS/ESC/VSM - systemy kontroli trakcji stabilizacji pojazdu +

Systemy kontroli zjazdu i podjazdu (DBC i HAC) +

System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu (ESS) +

Aktywna maska +

System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAW) +

System utrzymywania pasa ruchu (LKA) +

System informacji o znakach ograniczenia prędkości (ISLW) +

System monitorowania martwego pola (BCA) -

System ostrzegania o ruchu poprzecznym podczas cofania (RCTA) -

System ostrzegania o kolizjach czołowych z wykrywaniem pieszych (FCA) -
 
Komfort

Klimatyzacja manualna -

Centralny zamek z alarmem sterowany pilotem +

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne (kierowcy Auto Up & Down) +

Tylne czujniki parkowania +

Tempomat +

Regulowany kąt oparcia tylnej kanapy +

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa) +

Chłodzony schowek +

Flex Steer (tylko MT) +

Dwa tryby jazdy Normal & Sport (tylko DCT i AT) +

Podgrzewana kierownica +

Lusterko fotochromatyczne z kompasem +

Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego (kierowca) +

Podgrzewane przednie fotele (trójstopniowo) +

Czujnik deszczu +

Elektryczny hamulec postojowy (tylko DCT i AT) +

Kluczyk zbliżeniowy i przycisk Start / Stop (podświetlane klamki zewnętrzne) +

Podgrzewane tylne fotele (dwustopniowo) +

Przednie i tylne czujniki parkowania +

Inteligentna klapa bagażnika otwierana elektrycznie 2000 zł (1)

Dwupanelowy dach panoramiczny z roletą sterowany elektrycznie 4500 zł (1)

"Elektrycznie sterowany fotel kierowcy (w 10 płaszczyznach) i pasażera#(w
8 płaszczyznach)"

-

Wentylowane przednie fotele (trójstopniowo) -

System kamer 360° -

Inteligentny tempomat (tylko dla DCT i AT) -
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Tucson Benzyna 1.6 177 KM 7- bieg. DCT 2WD STYLE 2020

 
Zewnętrzne

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia +

Przednie światła projekcyjne -

Zestaw naprawczy (tylko 1.6 GDI i 1.6 CRDI Classic) +

Dojazdowe koło zapasowe (tylko 1.6 T-GDi, 1.6 i 2.0 CRDi) +

Czujniki ciśnienia w oponach +

Lusterka boczne elektryczne i podgrzewane w kolorze nadwozia +

Światła do jazdy dziennej LED +

Automatyczne światła +

Relingi dachowe +

Przyciemniane tylne szyby +

Srebrne osłony pod zderzakiem (przód i tył)(1) +

Lusterka boczne elektrycznie składane ze zintegrowanymi
kierunkowskazami

+

System doświetlania zakrętów +

Przednie światła przeciwmgielne +

Tylne światła LED +

Chromowany grill przedni +

Lampki w lusterkach oświetlające przestrzeń wokół samochodu +

Klamki zewnętrzne chromowane -

Przednie światła BI-LED +

Inteligentne światła drogowe +

Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym, elektrycznie sterowane i
podgrzewane

-

Emblemat N Line -

Dedykowany przedni i tylny zderzak N Line (dla 1.6 GDI tylko przedni) -

Grill z czarnym wypełnieniem N Line -

Czarny tylny spoiler -

Lakier metaliczny/perłowy 2900 ZŁ
Felgi aluminiowe 16” z oponami 215/70 R16 -

Felgi aluminiowe 17” z oponami 225/60 R17 -

Felgi aluminiowe 18” z oponami 225/55 R18 +

Felgi aluminiowe 19” z oponami 245/45 R19 900 zł
 
Wewnętrzne

Roleta przestrzeni bagażowej +

Lampki do czytania i schowek na okulary +

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów +

Klamki wewnętrzne chromowane +

Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem i podświetleniem +

Siatka mocująca bagaż +

Deska rozdzielcza wykończona ekologiczną skórą +

Wskaźniki Super Vision +

Metalowe nakładki na pedały -
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Deska rozdzielcza wykończona ekologiczną skórą z czerwonym obszyciem -

Klamki wewnętrzne i nawiewy w kolorze ciemnego chromu -

Dedykowana skórzana kierownica i gałka zmiany biegów N Line -

"Tapicerka zamszowo-skórzana N Line (elementy wykonane ze
skóry#ekologicznej)"

-

Tapicerka skórzana (elementy wykonane ze skóry ekologicznej) -
 
Audio

Sterowanie radiem i komputerem pokładowym w kierownicy +

Gniazda USB & AUX +

System Bluetooth +

6 głośników (w tym 2 tweetery) +

Radio z RDS i możliwością odtwarzania plików MP3 -

Radio z 7” kolorowym ekranem dotykowym, kamerą cofania i obsługą Apple
CarPlay™ i Android Auto™ (4)

-

Nawigacja z 8” dotykowym ekranem, kamerą cofania, programem
aktualizacji MapCare i obsługą Apple CarPlay™ i Android Auto™ (4)

+

System Premium Audio Krell 2 800 zł
System ładowania bezprzewodowego +
 
Pakiety

Pakiet Plus (tylne czujniki parkowania, tempomat, relingi dachowe, skórzana
kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów)

+

"Pakiet Navi (Nawigacja z 8” dotykowym ekranem, kamerą cofania,
programem#aktualizacji MapCare i obsługą Apple CarPlay™ i Android Auto™
(4),#systemem utrzymywania pasa ruchu (LKA) oraz system informacji#o
znakach ograniczenia prędkości (ISLW))"

+

(1) niedostęne dla silnika 1.6 GDi

(2) niedostęne dla silnika 1.6 CRDi

(3) dotyczy silnika 1.6 GDi

(4) sprawdź dostępność u dostawcy oprogramowania

Inne dostępne akcesoria

-
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