
Kainoraštis 2021.12.01 Versija

Jėgos agregatai ir įrangos lygiai

Modeliai su benzininiais varikliais

1.6 T-GDI 150 AG 6 pavarų mechaninė pavarų dėžė

1.6 T-GDI 150 AG 48V hibridas, 7DCT automatinė pavarų dėžė su dviguba sankaba

1.6 T-GDI 180 AG 48V hibridas pavara 4WD 7DCT automatinė pavarų dėžė su dviguba sankaba

Hibridiniai modeliai

1.6 T-GDI 230 AG hibridas, 6AT automatinė pavarų dėžė

1.6 T-GDI 230 AG hibridas 4WD 6AT automatinė pavarų dėžė

Įkraunamas hibridas
1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas 4WD 6AT automatinė pavarų dėžė

Modeliai su dyzeliniais varikliais

1.6 CRDI 136 AG dyzelinis 48V hibridas* 7DCT automatinė pavarų dėžė 

1.6 CRDI 136 AG dyzelinis 48V hibridas 4WD 7DCT automatinė

230 hv hibridas – 17 col. lengvojo lydinio ratlankiai

Papildomai prie „Comfort“ įrangos Papildomai prie „Comfort“ ir „Style“ įrangos Papildomai prie „Comfort“ ir „Style“ įrangos

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai  18 colių lengvojo lydinio ratlankiai 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 19 col. N Line lengvojo lydinio ratlankiai

215/65/R17 padangos 235/55/R18 padangos 235/50/R19 padangos 235/50/R19 padangos

Šildomos galinės sėdynės (kairėje ir dešinėje)

Ratų ir 
padangų 

dydis

Oro kondicionavimo sistema SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema) su 

Pastovaus greičio palaikymo sistema
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys 

(reguliuojamas aukštis)

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai Salono elementų apšvietimas

Pagrindinė 
standartinė 

įranga

Įkraunamas hibridas – 19 col. lengvojo lydinio 

ratlankiai

Modelis su benzininiu / dyzeliniu varikliu / 48V – 18 

col. lengvojo lydinio ratlankiai

Modelis su benzininiu / dyzeliniu varikliu / 48V / 

įkraunamas hibridas – 19 col. lengvojo lydinio 

ratlankiai

Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: 
sankryžoje, posūkyje

Oro kondicionierius gale

Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ su 
svirtelėmis

230 hv hibridas – 17 col. lengvojo lydinio ratlankiai

Paslėpti parametrinio dizaino LRD dienos 
šviesos žibintai

Salono elementų apšvietimas
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ su 

svirtelėmis

Šildomos galinės sėdynės (kairėje ir dešinėje) Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: 
sankryžoje, posūkyjeŠildomas oda aptrauktas vairas

ISLA (Išmanioji greičio mažinimo pagalbos 
sistema)

Sidabro spalvos dugno apsaugos Tamsinti galiniai langai Elektroninė kontroliuojama pakaba

DAW (Vairuotojo budrumo sekimo sistema) Įspėjimo apie atstumą statant galu garsas KRELL PREMIUM garso sistema su 8 
garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu

PDW (Įspėjimo apie atstumą statant sistema); 
Galu / PriekiuHBA (Tolimųjų šviesų pagalbos sistema)

Keleivio sėdynės su aukščio reguliavimo 
funkcija

Pagalbinė važiavimo eismo juostos viduriu 
sistema

Dviguba automatinė klimato kontrolės 
sistema su automatinio langų džiovinimo 
funkcija

BCW (Įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios 
zonos)

Lengvojo lydinio pedalai

LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi 
sistema): skiriamoji linija, kelkraščio linija

PDW (Įspėjimo apie atstumą statant sistema); 
Galu / Priekiu

Galinis aptakas

Tamsios chromuotos radiatoriaus grotelės
SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema) su 

„Stop&Go“ funkcija
Raudonai dygsniuotos odinės zomšos sėdynės

Elektroninė kontroliuojama pakaba
Sidabro spalvos dugno apsaugos priekyje ir gale 

N Line modeliuose

4:2:4 sulenkiama galinė sėdynė
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys 

(reguliuojamas aukštis) 4 stipinų odinis sportinis vairas su raudonomis 
dekoratyvinėmis siūlėmisAutomatizuota pagalbos iškvietimo sistema 

„eCall“
Lietaus jutiklis Įspėjimas dėl galinės sėdynės

Belaidis „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ 
prijungimas

Didelės galios belaidė išmaniųjų telefono 
įkrovimo „Qi“ sistema

Iš galo reguliuojama priekinė keleivio sėdynė „N Line“ priekiniai ir galiniai buferiai

 10,25 colių navigacijos sistema su „Bluelink“ 
telematika

Blizgančios juodos ir tamsiai chromuotos N Line 
modelio grotelės

Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio 
išvengti: automobiliai / pėstieji / dviratininkai

Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai Kėbulo spalvos apdailos juostelės

Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ su 
svirtelėmis (tik 230 AG hibridiniame modelyje)

38,990 € 40,990 €

– 40,990 € 44,990 € 46,490 €

Bi-Led MFR priekiniai žibintai, statiniai posūkio 
žibintai

Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo 
trajektorijos linijomis ekrane

Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mygtuku
 10,25 colių navigacijos sistema su „Bluelink“ 

telematikaIšilginiai stogo bėgeliai

Comfort Style Premium N Line

Elektroninis stovėjimo stabdys su automatinio 
stovėjimo (Autohold) funkcija

10,25 colių skaitmeninis „Supervision“ 
prietaisų skydelis Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: 

sankryžoje, posūkyje
8 colių spalvotas jutiklinis ekranas

Naujasis Tucson MY22

Comfort Style Premium N Line

– 31,990 € 34,990 € 36,490 €

HTRAC – išmani elektra reguliuojama 4WD sistema

23,990 € 26,090 € – –

– 28,090 € 31,190 € 33,990 €

– 32,590 € 35,690 € 38,490 €

– 30,990 € 33,990 € –

– 33,290 € 36,290 € –

– 34,990 €
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Vidaus degimo variklio tipas

Vidaus degimo variklio tūris

Pavarų dėžė

Elektros variklio tipas

Įmontuotas įkroviklis (AC)

Įkrovimo jungtis

Apytikris įkrovimo laikas

Didžiausia galia

Didžiausias sukimo momentas

Dinamika

0 → 100 km/val.

60 → 100 km/val. (*80 → 120 km/val.)

Didžiausias greitis

Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elektros energiją

Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP

Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP

Masė
Tuščio automobilio svoris

Bendras automobilio svoris

Priekaba, be stabdžių

Priekaba, su stabdžiais

Stogo apkrova

Dyzeliniai varikliai

Tipas

Darbinis tūris

Didžiausia galia

Didžiausias sukimo momentas

Dinamika

Didžiausias greitis

Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP

Masė
Tuščio automobilio svoris
Bendras automobilio svoris
Priekaba, be stabdžių

Priekaba, su stabdžiais

1531-1660 kg 1590-1729 kg
2140 kg 2200 kg

750 kg

1650 kg

141–142 g/km 154-155 g/km
5,8 l/100 km 5,9 l/100 km

60 → 100 km/val. 6,4 sek. 6,5 sek.

180 km/val. 180 km/val.

136 AG esant 4000 sūk./min.

320 Nm esant 2000-2250 sūk./min.

1.6 CRDI 136 AG 48V hibridas 7DCT 1.6 T-GDI 136 AG 48V hibridas 4WD 7DCT

0 → 100 km/val. 11,4 sek. 11,6 sek.

Dyzelinis, CRDi, elektra valdoma kintamos geometrijos turbina (E-VGT)

1598 cm³
Elektrinis variklis Mikro hibridinio starterio generatorius 4–8 kW, Max 12  kW
Aukštos įtampos akumuliatorius 48V 0,44 kWh

750 kg

1650 kg 1 350 kg

100 kg

Dyzeliniai varikliai
1.6 CRDI 136 AG 48V hibridas 7DCT 1.6 T-GDI 136 AG 48V hibridas 4WD 7DCT

2050 kg 2 100 kg 2 170 kg 2 175 kg 2 245 kg 2 414 kg
1 425–1 575 kg 1 491–1 621 kg 1 558–1 689 kg 1 564–1 685 kg 1 634–1 755 kg 1818-1927 kg

6.7–6.8 l/100 km 6,5 l/100 km 7.0–7.1 l/100 km 6.0-6.1 l/100 km 6.91 l/100 km
152–153 g/km 147 g/km 159-161 g/km 127-128 g/km 142-143 g/km 39 g/km

- - - - - 50 km

189 km/val. 189 km/val. 201 km/val. 193 km/val. 193 km/val. 190 km/val.

8,1 sek. 5,1 sek. 4,8 sek. 5,4 sek. 5,7 sek. 6,0 sek.

10,3 sek. 9,6 sek. 9,0 sek. 8,0 sek. 8,3 sek. 8,6 sek.
FWD FWD 4WD 2WD 4WD 4WD

250 Nm esant 1500–4000 sūk./min. 265 Nm esant 350 Nm esant 1500–4000 sūk./min.

1.6 T-GDI 150 AG 6MT 1.6 T-GDI 150 AG 48V 
hibridas 7DCT

1.6 T-GDI 180 AG 48V 
hibridas 4WD 7DCT

1.6 T-GDI 230 AG hibridas 6AT 1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas 

hibridas 4WD 6AT

22 kW 2 tipo Viešoji / namų įkrovimo 
stotelė (reikia bent 35A stiprio pagrindinio 

2 val. 10 min.

Patvirtinimą elektromobiliams turintis 

„Schuko“ elektros lizdas (8A/10A/12A 
reguliuojamo stiprio ICCB kabelis)

8 val. 30 min, - 5 val. 40 
min.

150 AG esant 5500 sūk./min. 180 AG esant 5500 230 AG esant 5500 sūk./min. 265 AG esant 5500 sūk./min.

0,44 kWh 1,49 kWh 13,8 kWh

7,2 kW (vienfazis)

2 tipo  IEC 62196-2 („Mennekes“)

Aukštos įtampos akumuliatorius (ličio jonų 
polimerų)

4 cilindrų vienaeilis DOCH variklis su CVVD (angl. Continuously Variable Valve Duration) vožtuvų valdymo technologija ir 
turbokompresoriumi Turbo GDI (tiesioginis benzino įpurškimas)

1598 cm³
6 laipsnių mechaninė 7 laipsnių automatinė pavarų dėžė su dviguba sankaba 6 laipsnių pavarų dėžės hidro transformatorius

 Mikro hibridinio starterio generatorius12 kW 44,2 kW 66,9 kW

Benzininiai varikliai

48V pusiau hibridas Hibridas
Įkraunamas 

hibridas (Plug-in)
1.6 T-GDI 150 AG 6MT 1.6 T-GDI 150 AG 48V 

hibridas 7DCT
1.6 T-GDI 180 AG 48V 

hibridas 4WD 7DCT
1.6 T-GDI 230 AG hibridas 6AT 1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas 

hibridas 4WD 6AT

Techniniai duomenys
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Stabdžiai
Priekyje ir gale

Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.

Mažiausias apsisukimo spindulys
Degalų bako talpa
Stogo apkrova

Važiavimo režimas Sukimo momento paskirstymas
Comfort/Eco/Sport 100 : 0 - 50 : 50

Sniegas 80 : 20 - 50 : 50
Purvas/Sniegas/Užrakinta 50:50

Bagažo skyriaus talpa (VDA) litrais

Įkrauna
mas 

Prošvaisa

Paaiškinimai: | - Nėra | ● - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą | p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą

Komforto įranga

Klimato kontrolė su oro filtru

Antros sėdynių eilės galinis šildymo kanalas
Maitinimo lizdai centrinėje konsolėje ir bagažo skyriuje
Šildytuvas su PTC varža (dyzelinis, 230 AG hibridas, įkraunamas hibridas)
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema

Nuotolinis centrinis užraktas
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas
ECM (elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis)

Oro kondicionierius gale
Galinio lango užuolaida ir viršutinės galinių durų dalies „Soft Touch“ apdaila

Dinamika
Vairavimo režimo pasirinkimas tarp „Eco“ ir „Sport“

„Idle Stop & Go“ funkcija

Aktyvus oro atvartas (*230 AG hibridas)
Elektra valdoma pakaba (ECS)
N Line reguliuojama elektra valdoma pakaba (ECS)

SCC (Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema) su „Stop&Go“ funkcija ir 
FCA-JT, sistema su papildoma saugumo sankryžoje ir posūkyje funkcija

Reguliuojamas elektra valdomų pakeliamų galinių durų aukštis, nuotolinio 
valdymas ir automatinis atidarymas

Režimo pasirinkimas pagal reljefą: sniegas/purvas/smėlis (*4WD 230 AG 
hibrido ir įkraunamo hibrido modeliuose su 6AT)

Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ su svirtimis (*230 AG hibridas ir 
įkraunamas hibridas)

Automatinio langų džiovinimo funkcija su išsklaidyto pučiamo oro režimu ir 
lietaus jutikliu

Sėdynės pastūmimo įtaisas – nuo galinės sėdynės reguliuojama priekinė 
keleivio sėdynė

- - ● -
- - - ●

-  -/●* ● ●

-  -/●*  -/●*  -/●*

● ● ● ●

- ●* ● ●

Comfort Style Premium N Line
● ● ● ●

- - ● -

- - p -

- - ● ●

- - ● -

- ● ● ●
- p ● ●

- p ● ●

● - - -

● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● ●
● ●* ●* ●*

- ● ● ●

● ● ● ●

230 AG hibridas

Comfort Style Premium N Line

Mechaninė klimato 
kontrolės sistema

Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema

Matmenys

Matmenys ir talpa

Benzininis

Dyzelinis

Benzininis 48V

Dyzelinis 48V

Priekyje 2WD: 16 colių diskiniai (Φ305x25t) 4WD: 17 colių diskiniai 

33,8 m

5,46 m
54 l

100 kg

HTRAC - AKTYVI 4WD sistema įjungiama pagal poreikį

Luggage Space (VDA) litres

620   - 1799

598   - 1777

577   - 1756

546   - 1725

616   - 1795

Plug-in 558  - 1737

Min. Ground Clearance 170 mm

Diesel 48V

230 hp Hybrid

Gasoline

Diesel

Gasoline 48V
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Kėbulas
Parametrinio dizaino radiatoriaus grotelės
Ryklio peleko formos antena
Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su posūkio signalais
Aerodinaminiai valytuvai
Paslėptas užpakalinio lango valytuvas
Automatinis žibintų valdymas
Priekiniai žibintai
Paslėpti trimačio vaizdo LED dienos šviesos žibintai, LED gabaritiniai žibintai
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu
Buferio apdailos juostos
Durų rėmo C statramsčio apdailos juostos
Tonuotas priekinis stiklas su akustine plėvele ir tonuotas šildomas galinis stiklas
Priekinių durų langai su UV apsauga

Tamsintas galinis stiklas
Sidabro spalvos dugno apsaugos priekyje ir gale
LED statiniai posūkio žibintai
Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai
Išilginiai stogo bėgeliai
Galiniai LED žibintai

Salonas
3 lygių priekinių sėdynių šildymas

Šildomas oda aptrauktas vairas
4:2:4 sulenkiama galinė sėdynė

Tekstilinė lubų apdaila
Puodelių laikiklis galinė sėdynės rankos atramoje
Vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės veidrodėliais
Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose
Daiktadėžė priekinėje konsolėje
Bagažo uždanga
Šviestuvai viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje

Pavarų svirties rankena

64 spalvų reguliuojamas salono elementų apšvietimas
Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu
Vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama
Saulės skydelio apšvietimas

Daiktadėžė po bagažo skyriaus dugnu
Automatiškai pakeliami/nuleidžiami užpakaliniai langai su apsaugos funkcija
Minkšto plastiko durų apdaila „Soft Touch“ ir tekstilinė prietaisų skydelio apdaila
Galinės sėdynės nuleidimas per nuotolį

Vėdinamos priekinės sėdynės
Šildomos galinės sėdynės
Odinės sėdynės
Odos / zomšos apmušalai ir „N Line Sport“ sėdynės

Daugiažidinins LED reflektorius

Panoraminis stoglangis, asmeninės LED lempos ir viršutinės konsolės LED 

Automatiškai pakeliami/nuleidžiami priekiniai langai su apsaugos funkcija ir 
elektra valdomi galiniai langai

● ● ● ●

Comfort Style Premium N Line
● ● ● ●

- - ●

- - p -
- - - ●

- - p p
- p ● ●

- p ● ●

Elektra reguliuojamos vėdinamos priekinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su 
atminties funkcija (2 atminties kortelės lizdais)

- - p p

- p ● ●
- p ● ●

- ● ● ●
- ● ● ●

- ● ● ●
- ● ● ●

Minkštas PVC
Dirbtinė oda (6MT), Oda 

(7DCT), „eShift“ 
„eShift“ „eShift“

- p ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

●
- - o o

- ● ● ●
- ● ● ●

- ● ● ● N Line
- ● ● ●

Priekinis stiklas su UV apsauga, tonuoti priekinių durų langai ir tamsinti galiniai 
langai, tonuotas užpakalinis langas

- p ● ●

- - ● ●

● ● ● ●
- ● ● ●

Šviesi Chromuotos Chromuotos Black
Blizganti juoda Satininė Satininė Blizganti juoda 

● ● ● ●
● ● ● ● N Line

● ● ● ●
Halogeniniai, projekciniai

● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

Comfort Style Premium N Line
Sidabro spalva Tamsaus chromo spalva Tamsaus chromo spalva N Line tamsaus chromo spalva
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Interjero dizaino ir medžiagų variantai

Informacijos ir pramogų sistema

„Supervision“ prietaisų skydelis

Ekranas

Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija

Pagalbos iškvietimo skambutis „E-Call“ (Europa)
„Bluetooth“ (telefonas ir srautinis garso siuntimas)

Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas

USB įkrovimo lizdai priekyje
USB įkrovimo lizdai gale
Aukštos įtampos 15W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis su aušinimo funkcija

Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika

Garsiakalbiai ir aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse, garsiakalbiai 
užpakalinėse duryse

10,25 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)

Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų 
išmaniųjų įrenginių + ryklio peleko formos antena

KRELL PREMIUM garso sistema su 8 garsiakalbiais ir žemų dažnių garsiakalbiu - - ● p

- p ● ●

- p ● ●

- ● ● ●

- p ● ●

2 2 2 2

- 2 2 2

● ● ● ●

8 colių spalvotas jutiklinis ekranas *palaikantis „Apple CarPlay“ ir „Android 
Auto“ programėles belaidžiu ryšiu (*nėra modeliuose su navigacijos sistema)

● ● - -

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir 
individualaus nuotolinio valdymo

● ● ● ●

4,2 colių LCD ekranas 10,25 colių skaitmeninis prietaisų skydelis

8 colių spalvotas jutiklinis ekranas 10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas

N Line salonas

N Line salonas(NNB): Juodos zomšos sėdynės su raudonais dygsniais ir apvadais, juodas prietaisų skydelis, juoda durų apdaila, raudonai daigstyta atrama rankai, juodos lubos ir juodi 
kilimėliai.

Comfort Style Premium N Line

Dviejų spalvų – juodos ir gelsvos – odinis salonas (MMH): 

Šviesiai pilkos odinės sėdynės / pilki dygsniai, juodas / 
pilkas prietaisų skydelis, juoda durų apdaila, juodai 
dygsniuotas pavarų svirties bumbulas, pilkai dygsniuota 
atrama rankenai, pilkos lubos ir juodi kilimėliai.

- -
1 990                                                        

(Reikalingas odinis paketas)

Dviejų spalvų – juodos ir turkio – odinis salonas  (TEX): 

Juodos odinės sėdynės su turkio spalvos dygsniais, juodas 
prietaisų skydelis su turkio spalvos intarpais, juoda / turkio 
spalvos durų apdaila, turkio spalva dygsniuotas pavarų 
svirties bumbulas, turkio spalva dygsniuota atrama 
rankenai, juodos lubos ir juodi kilimėliai.

- - 390

Dviejų spalvų – juodos ir gelsvos – salonas (MMH):  Style 
lygio juodo audinio sėdynės su Style lygio dekoratyviniais 
intarpais / juodais dygsniais, juodas / pilkas prietaisų 
skydelis, juoda durų apdaila, juodai dygsniuotas pavarų 
svirties bumbulas, pilkai dygsniuota atrama rankenai, pilkos 
lubos ir juodi kilimėliai.

- Nemokamas pasirinkimas Nemokamas pasirinkimas

Juodas odinis salonas  (NNB): Juodos odinės sėdynės su 
juodais dygsniais, juodas prietaisų skydelis, juoda durų 
apdaila, juodai dygsniuotas pavarų svirties bumbulas, 
juodai dygsniuota atrama rankenai, pilkos lubos ir juodi 
kilimėliai.

- -
1 990                                                        

(Reikalingas odinis paketas)

Dviejų spalvų – juodos ir gelsvos – salonas  (MMH): Comfort 
lygio juodo audinio sėdynės su Comfort lygio 
dekoratyviniais intarpais / juodais dygsniais, juodas / pilkas 
prietaisų skydelis, pilka durų apdaila, juodai dygsniuotas 
pavarų svirties bumbulas, juodai dygsniuota atrama 
rankenai, pilkos lubos ir juodi kilimėliai.

Nemokamas pasirinkimas - -

Juodo obsidiano spalvos salonas  (NNB): Style lygio juodo 
audinio sėdynės su juodais dygsniais, juodas prietaisų 
skydelis, juoda durų apdaila, juodai dygsniuotas pavarų 
svirties bumbulas, juodai dygsniuota atrama rankenai, 
pilkos lubos ir juodi kilimėliai.

- ● ●

Comfort Style Premium

Juodo obsidiano spalvos salonas  (NNB): Comfort lygio 
juodo audinio sėdynės su juodais dygsniais, juodas 
prietaisų skydelis, juoda durų apdaila, juodai dygsniuotas 
pavarų svirties bumbulas, juodai dygsniuota atrama 
rankenai, pilkos lubos ir juodi kilimėliai.

● - -
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Sauga Fresh Comfort

Imobilizatorius ir apsaugos nuo vagysčių signalizacija
ISLA (Išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema)
LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)

DAW (Vairuotojo budrumo sekimo sistema)
HBA (Tolimųjų šviesų pagalbos sistema)
LVDA – Įspėjimo, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti, funkcija
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)

Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimas (gale)
RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane
Padangos remonto rinkinys (TMK)
FCA-JT (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje
PDW (Įspėjimo apie atstumą statant sistema); galu su išjungimo mygtuku
PDW (Įspėjimo apie atstumą statant sistema); priekiu

Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (su jutikliu)

SVM (aplinkinio vaizdo monitorius)

„Hyundai Smart Sense+ Pack Comfort“ paketas

„Plus Pack Style“ paketas
Automatiškai pakeliami/nuleidžiami užpakaliniai langai su apsaugos funkcija
Minkšto plastiko durų apdaila „Soft Touch“ ir tekstilinė prietaisų skydelio apdaila
Bagažo tinklelis
Galinės sėdynės nuleidimas per nuotolį

ECM (elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis)

Salono elementų apšvietimas
Šildomos galinės sėdynės (kairėje ir dešinėje)

„Style Navi & Bluelink“ paketas
10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas

Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika
Dvigubas „Bluetooth“ duomenų perdavimas

„Hyundai Smart Sense+ Pack Comfort“ paketas

FCA-JT (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje)

Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (su jutikliu)

FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti): automobiliai / pėstieji / 
dviratininkai

LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema): skiriamoji linija, 
kelkraščio linija

Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo (Autohold) 

HDA (vairavimo greitkelyje pagalbos sistema) / (su navigacijos ir išmaniąja 
pastovaus greičio palaikymo sistema)

BVM (Aklosios zonos stebėjimo  monitorius) (su SVM (aplinkinio vaizdo 
monitoriumi)

BCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos) su įspėjimu saugiam 
išlipimui ir RCCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl skersinio eismo automobilio 
užpakalyje) – modeliuose su 6 pavarų mechanine pavarų dėže

- 1,390 € ● -

BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema) su įspėjimu saugiam 
išlipimui ir RCCA (pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio 
užpakalyje)

- 1,390 € ● ●

Comfort Style Premium N Line

SCC (Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema) su „Stop&Go“ funkcija 
(tik modeliuose su  7DCT ir 6AT)

- 990 € ● ●
Priekinis stiklas su UV apsauga, tonuoti priekinių durų langai ir tamsinti galiniai 
langai, tonuotas užpakalinis langas ( tamsintas Premium ir N Line 
komplektacijoje)

Comfort Style Premium N Line

290 €
„Hyundai Smart Sense+ 
Pack Comfort“ paketo 

● ●

Comfort Style Premium N Line

- - p p

Variantai ir paketai
Comfort Style Premium N Line

FCA-JT (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje

- - p p

RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema) *yra tik 230 AG hibrido ir 
įkraunamo hibrido modeliuose pasirinkus Saugos paketą ir Odinį paketą / 
Executive paketą

- - p p

- p ● p

- - p p

BCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos) su įspėjimu saugiam 
išlipimui ir RCCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl skersinio eismo automobilio 
užpakalyje)

- p - -

BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema) su įspėjimu saugiam 
išlipimui ir RCCA (pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio 
užpakalyje)

p ● p

- ● ● ●
- - ● ●

● ● ● ●
p p ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, vidurinė priekinė saugos 
oro pagalvė ir priekinės bei galinės užuolaidinės saugos oro pagalvės

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

Stabdžių antiblokavimo sistemai (ABS), elektroninė stabilumo sistema (ESC), 
stabdymo nuokalnėje sistema (DBC), pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema 
(HAC), pagalbinė priekabos stabilumo sistema (TSA) ir stabdymo 
pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema (MCB)

● ● ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

Comfort Style Premium N Line
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Premium saugos paketas

BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius
SVM (aplinkinio vaizdo monitorius)

Premium odinio salono paketas
Vėdinamos priekinės sėdynės

Šildomos galinės sėdynės
Odinės sėdynės

Nuotolinio statymo pagalba

19 colių lengvojo lydinio ratlankiai
19 colių lengvojo lydinio ratlankiai
235/50/R19 padangos

Stoglangis

"N Line Safety" paketas

Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (su jutikliu)
BVM (Aklosios zonos stebėjimo  monitorius) (su SVM (aplinkinio vaizdo monitoriumi)

SVM (aplinkinio vaizdo monitorius)

Power Seat paketas

Vėdinamos priekinės sėdynės

Elektra reguliuojamos vėdinamos priekinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su 
atminties funkcija (2 atminties kortelės lizdais)

Comfort Style Premium N Line

RSPA (nuotolinio statymo pagalbos sistema) 
(*yra tik 230 AG hibrido ir įkraunamo hibrido modeliuose pasirinkus Saugos 
paketą ir Odinį paketą / Executive paketą (N Line)

-

Sėdynės pastūmimo įtaisas – nuo galinės sėdynės reguliuojama priekinė 
keleivio sėdynė

490 € * 490 € *-

490 € * 490 € *

Comfort Style Premium N Line

- ●

Comfort Style Premium N Line

Elektra reguliuojamos vėdinamos priekinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su 
atminties funkcija (2 atminties kortelės lizdais) - - - 1,090 €

Comfort Style Premium N Line

BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema) su įspėjimu saugiam 
išlipimui ir RCCA (pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio 
užpakalyje)

- - - 1,290 €

Comfort Style Premium N Line

Panoraminis stoglangis, asmeninės LED lempos ir viršutinės konsolės LED 
lempa

- - 990 € 990 €

Comfort Style Premium N Line

- - 1,990 € -

Comfort Style Premium N Line

- - 1,390 € -

HDA (vairavimo greitkelyje pagalbos sistema) su navigacijos ir išmaniąja 
pastovaus greičio palaikymo sistema
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*Nėra „N Line“ modeliuose
Automobiliuose su „Comfort“ lygio įranga ir modelyje su panoraminiu stoglangiu nėra „Phantom Black“ juodos spalvos stogo.

Kėbulo spalvos

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.
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