Naujojo HYUNDAI Tucson MY16 KAINORAŠTIS 2017-06-01

TUCSON

Modeliai

2WD 1.6 ISG
2WD 1.6 ISG
2WD 1.6 T-GDI
2WD 1.6 T-GDI
2WD 1.7 CRDi ISG
2WD 1.7 CRDi ISG
2WD 1.7 CRDi ISG
2WD 1.7 CRDi ISG
4WD 1.6 T-GDI
4WD 1.6 T-GDI
4WD 1.6 T-GDI
4WD 1.6 T-GDI
4WD 1.6 T-GDI
4WD 2.0 CRDi
4WD 2.0 CRDi
4WD 2.0 CRDi
4WD 2.0 CRDi
4WD 2.0 CRDi
4WD 2.0 CRDi
4WD 2.0 CRDi

Įranga

Classic
Comfort
Comfort
Style
Classic
Comfort
Comfort
Style
Comfort
Style
Comfort
Style
Premium
Comfort
Style
Comfort
Style
Premium
Style
Premium

Pavarų
dėžė

Kuras

Galia kW/ag

Kaina EUR
su PVM

6MT
6MT
7DCT/AT
7DCT/AT
6MT
6MT
7DCT /AT
7DCT/AT
6MT
6MT
7DCT/AT
7DCT/AT
7DCT/AT
6MT
6MT
6AT
6AT
6AT
6AT
6AT

Benzinas
Benzinas
Benzinas
Benzinas
Dyzelinas
Dyzelinas
Dyzelinas
Dyzelinas
Benzinas
Benzinas
Benzinas
Benzinas
Benzinas
Dyzelinas
Dyzelinas
Dyzelinas
Dyzelinas
Dyzelinas
Dyzelinas
Dyzelinas

97/132
97/132
130/177
130/177
85/116
85/116
104/141
104/141
130/177
130/177
130/177
130/177
130/177
100/136
100/136
100/136
100/136
100/136
136/185
136/185

20 990
22 990
26 990
27 990
23 990
25 990
26 900
27 990
26 590
28 990
27 490
30 990
35 990
29 490
30 990
30 990
32 990
37 990
34 990
39 990

Papildomai užsakoma gamyklinė įranga:
"Metallic" dažai visi įrangos lygiai

AKCIJOS
Kaina EUR
su PVM

Jūs
Laimite
EUR

18 990
20 990

2000
2000

21 990
23 990
24 990
26 990

2000
2000
2000
1000

28 990
33 490

2000
2500

31 990
36 990

3000
3000

Kaina EUR su
PVM
395

CLASSIC papildoma gamyklinė įranga
Classic Plus paketas:
•
•
•
•
•
•
•

690

Pastovaus greičio palaikymo sistema
Šildomas vairas
Oda aptrauktas vairas
Oda aptrauktas pavarų svirties bumbulas
Galiniai statymo jutikliai
Išilginiai stogo bėgeliai
Greičio ribotuvas
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COMFORT papildoma gamyklinė įranga
•

Normalaus dydžio atsarginis ratas (tik 4WD modeliuose)

Comfort Saugos paketas:
•
•
•
•
•
•
•

1.490

Autonominė avarinio stabdymo sistema (AEB)
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)
Chromuotos priekinės grotelės
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCWS)
Eismo juostos keitimo pagalbos sistema (LCA)
Eismo juostos laikymosi sistema (LKAS)
Galinio skersinio eismo aptikimo sistema (RCTA)

Navigacijos paketas:
•
•

190

790

Garso ir navigacijos sistema su 8 colių LCD jutikliniu ekranu
Galinio vaizdo kamera

STYLE papildoma gamyklinė įranga
•
•

Normalaus dydžio atsarginis ratas
Elektra atidaromas bagažinės dangtis (galimas tik su Style saugos paketu)

Style Saugos paketas:
•
•
•
•
•
•

Autonominė avarinio stabdymo sistema (AEB)
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCWS)
Eismo juostos keitimo pagalbos sistema (LCA)
Priekiniai trumpųjų šviesų LED žibintai ir žibintų apliejikliai
Galinio skersinio eismo aptikimo sistema (RCTA)

Style odos paketas:
•
•
•

190
490
1.790

1.690

Odiniai sėdynių apmušalai
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė (10 padėčių)
Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė (8 padėtys)

PREMIUM papildoma gamyklinė įranga
•

Normalaus dydžio atsarginis ratas

190

“Hyundai” automobiliams suteikiama 5 metų garantija neribojant
ridos, 5 metų techninė pagalba kelyje ir 5 metų nemokamas
techninis patikrinimas, užsakoma vairuotojo iniciatyva. Tai
automobilio apžiūra, kuri atliekama vieną kartą per metus tarp
reguliarios techninės priežiūros
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Classic | Standartinė įranga
Saugos įranga
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje
Aktyvi variklio dangčio pakėlimo sistema
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)
Automatinis žibintų valdymas
Reguliuojamas priekinių sėdynių saugos diržų aukštis
Pagalbinė avarinio stabdymo sistema (BAS)
ISOFIX tvirtinimo įtaisai vaikų apsaugos kėdutėms
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija
Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo jungiklis
Saugos oro užuolaidos
Galinių sėdynių saugos diržai su avarinio įtraukimo įtaisais (ERL)
Važiavimo nuokalne pagalbinė sistema (DBC)
Galinių sėdynių galvos atramos
Priekinės vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
Saugos diržų priminimas
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)
Аutomatiniai į greitį reaguojantys durų užraktai
Avarinio stabdymo signalas (ESS)
Padangų remonto rinkinys
Reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos
Priekabos stabilumo kontrolės sistema (TSA)
Priekinių sėdynių saugos diržai su įtempimo įtaisais
Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)
Priekinių sėdynių saugos diržai su avarinio įtraukimo įtaisais (ERL)
Išorės įranga
6.5J x 16" lengvo lydinio ratlankiai + 215/70 R16 padangos
Purvasargiai priekyje ir gale
Kėbulo spalvos buferis
Natūralios spalvos šoninių slenksčių apvadai
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos
Natūralios spalvos ratų arkų apvadai
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
Prožektoriniai priekiniai žibintai
Tamsaus sidabro spalvos priekinės grotelės
Galinis stogo oro aptakas
Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai
Į galinį stogo oro aptaką integruotas stabdymo žibintas su LED
Elektra šildomi šoniniai veidrodėliai
Galinio lango valytuvas ir apliejiklis
Šildomas galinis stiklas
Tonuoti langai
Dienos šviesos žibintai su LED
Vidaus įranga
12 V maitinimo lizdas bagažo skyriuje
Valytuvai su kintamo valymo dažnio funkcija
12 V maitinimo lizdai (2 vnt.)
Bagažo skyriaus apšvietimas
60:40 santykiu sulenkiama galinė sėdynė
Bagažo tvirtinimo tinklo kabliukai
Įsitvėrimo rankena keleivio pusėje
Bagažo skyriaus uždangalas
Įsitvėrimo rankenos galinėje sėdynėje (2vnt.)
Dėžė po bagažo skyriaus dugnu
Metalizuota centrinė konsolė
Taškinis apšvietimas su dėtuve saulės akiniams
Tekstiliniai sėdynių apmušalai
Metalo spalva dažytos vidinės durų rankenos
Prietaisų skydelis (3,5 colių mono TFT LCD)
Elektriniai galinių durų langai
Kabliukas rūbams ant galinės sėdynės įsitvėrimo rankenos
Rankos atrama galinėje sėdynėje
Durų slenksčių plokštelės
Reostatas
Žemėlapio kišenės priekinėse ir galinėse duryse
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas
Elektriniai priekinių durų langai
Dokumentų laikiklis vairuotojo skydelyje nuo saulės
Kišenė priekinės sėdynes atloše
Veidrodėlis skydelyje nuo saulės
Šildomos priekinės sėdynės
Langų plovimo skysčio kiekio jutiklis
Pirštinių dėtuvės apšvietimas
12 V maitinimo lizdas bagažo skyriuje
Komforto įranga
6 garsiakalbiai
Tris kartus mirksintis posūkio signalas
Papildomas PTC šildytuvas (medeliuose su dyzeliniu varikliu)
Radijas ir laikmenų leistuvas su 3,8 colių Mono LCD ekranu
Laisvų rankų įranga su Bluetooth funkcija
Nuotolinis centrinis užraktas
Salono oro filtras
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo
Vairuotojo elektrinio lango automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija
Kelionės kompiuteris
Mechaninė oro kondicionavimo sistema
USB/AUX lizdas
Comfort | papildomai/skirtingai nuo Classic įrangos
7.0J x 17" lengvo lydinio ratlankiai + 225/60 R17 padangos
Rankos atrama su dėtuve
Tamsios sidabro spalvos apatinė apsauga ant priekinio buferio
Reguliuojama rankos atrama su dėtuve
Tamsios sidabro spalvos apatinė apsauga ant galinio buferio (tik 4WD
Chromuotos vidinės durų rankenos
modelyje)
Elektra sulenkiami šoniniai veidrodėliai
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama
Palydėjimo šviesos
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Priekiniai rūko žibintai
Vėsinama pirštinių dėtuvė
Galiniai žibintai su LED
Bagažo tinklas
Šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių rodikliais
Lietaus jutiklis
Tamsinti galinių langų stiklai stiklai
Šildoma galinė sėdynė
Statymo jutikliai gale
Veidrodėlio skydelyje nuo saulės apšvietimas
Išilginiai stogo bėgeliai
Oro valymo sistema su kompleksinių jonų generatoriumi
Posūkius apšviečiantys žibintai (statiniai)
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Vairuotojo elektrinis langas su automatinio pakėlimo ir nuleidimo
Dvigubas išmetamųjų dujų vamzdis (tik 4WD modeliuose)
funkcija
Priekinio stiklo ir priekinių durų langų apsauga nuo saulės
Visiškai automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema
"Flex Steer" vairo sistema (tik modeliuose su mechanine pavarų
Priekinio stiklo valytuvai su atitirpinimo funkcija
dėže)
Medžiaga aptrauktas A statramstis
Oro angos galinėje konsolėje
Šildomas vairas
Greičio ribotuvas
Oda aptrauktas vairas
Priekinio stiklo automatinio džiovinimo sistema (Auto Defog)
Oda aptrauktas pavarų svirties bumbulas
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Style | papildomai/skirtingai nuo Comfort įrangos
Garso ir navigacijos sistema su 8 colių LCD jutikliniu ekranu
Galinio vaizdo kamera
Važiavimo režimo pasirinkimas (tik modeliuose su DCT ir automatine pavarų
Chromuotos priekinės grotelės
dėže)
Išmanusis raktas su užvedimo mygtuku
Informacijos apie ribojamą greitį funkcija (SLIF)
Odinė atrama vairuotojo keliams
Chromuotos dekoratyvinės šonų juostelės
"Supervision" prietaisų skydelis (4,2 colių TFT LCD)
Statymo jutikliai priekyje ir gale
Automatinė stovėjimo stabdžio funkcija (nėra modeliuose su mechanine
Apšviečiamos priekinių durų rankenos
pavarų dėže)
Elektroninis stovėjimo stabdys (nėra modeliuose su mechanine pavarų dėže)
Metalizuotos sidabro spalvos šoninių slenksčių apvadai
Eismo juostos laikymosi sistema (LKAS)
Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose
Premium | papildomai/skirtingai nuo Style įrangos
Išmanioji statymo pagalbos sistema (SPAS)
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)
Automatiškai pasikeliančios elektrinės galinės durys
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCWS)
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė (10 padėčių)
Eismo juostos keitimo pagalbos sistema (LCA)
Priekinės sėdynės vėdinimas
Galinio skersinio eismo aptikimo sistema (RCTA)
Odiniai sėdynių apmušalai
7.5J x 19" lengvo lydinio ratlankiai + 245/45 R19 padangos
Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė (8 padėtys)
Priekiniai žibintai su LED ir žibintų apliejikliai
Autonominė avarinio stabdymo sistema (AEB)
Panoraminis stoglangis

“Hyundai” automobiliams suteikiama 5 metų garantija neribojant
ridos, 5 metų techninė pagalba kelyje ir 5 metų nemokamas
techninis patikrinimas, užsakoma vairuotojo iniciatyva. Tai
automobilio apžiūra, kuri atliekama vieną kartą per metus tarp
reguliarios techninės priežiūros
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