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Νέο Tucson. Αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού.
Με ανοικτό μυαλό απέναντι στην αλλαγή, μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα με νέο φως. Να ξεπερνούμε μύθους που δεν έχουν  
ουσία και περιεχόμενο. Να καλωσορίζουμε το νέο, όταν πραγματικά το αξίζει. Το νέο Tucson αναδεικνύει τη δύναμη της αλλαγής.  
Η τολμηρή του σχεδίαση εκφράζει τόσο την ευελιξία όσο και την κομψότητα του χαρακτήρα του. 
Το μαρτυρά η επιβλητική εξαγωνική γρίλια που υπογράφει κάθε νέο Hyundai. Το μαρτυρούν τα φώτα LED, οι μυώδεις γραμμές,  
οι εντυπωσιακές ζάντες αλουμινίου, τα φρύδια των τροχών που ξεφεύγουν από το παραδοσιακό ημικυκλικό σχήμα για να τονίσουν  
την κίνηση προς τα εμπρός. Όλα μαρτυρούν ότι η αλλαγή φέρνει το καλύτερο. 
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Ο άνεμος της αλλαγής σαρώνει, μέσα και έξω.
Πιο αεροδυναμικό από ποτέ, με αλάνθαστο σπορ ένστικτο στις εξωτερικές του αναλογίες,  
το ολοκαίνουριο Tucson δεν παύει να φιλοξενεί στο εξωτερικό του εντυπωσιακά γενναιόδωρους χώρους. 
Ατμόσφαιρα εκλεπτυσμένης πολυτέλειας, άνετες και εργονομικές θέσεις, καθώς και πρακτική τεχνολογική ευφυΐα -  
όλα όσα κάνουν κάθε διαδρομή με το νέο Tucson ακόμη πιο ξεκούραστη και άνετη.
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Τεχνολογία Διπλού Συμπλέκτη. Το 7-τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού 
συμπλέκτη DCT, προσφέρει φανερά οφέλη τόσο στις επιδόσεις, όσο και 
στην οικονομία καυσίμου. Διαθέσιμο για τους κινητήρες 1.7 Diesel 141 ίππων 
και Turbo-GDI Βενζίνης 177 ίππων.

1.6 Turbo GDI. Με εντυπωσιακή ιπποδύναμη 177ps, αυτός ο νέος 
υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας προσφέρει τον βέλτιστο συνδυασμό 
ισχυρών επιδόσεων και αποδοτικότητας καυσίμου.

Πλαίσιο-φρούριο από Advanced High Strength Steel. Το ολοκαίνουριο Hyundai 
Tucson διαθέτει κορυφαία στατική ακαμψία, χάρη σε έναν πανίσχυρο σκελετό 
με 51% χάλυβα υπέρ-υψηλής αντοχής (AHSS) και στη μεταλλουργική τεχνολογία 
θερμού πρεσαρίσματος (“hot stamping”) που πολλαπλασιάζει την αντοχή. Για 
κορυφαία ασφάλεια και άνετη κύλιση, στην πράξη.

Επιλεκτική τετρακίνηση (On-Demand 4WD). Όταν ανιχνεύεται πιθανότητα 
απώλειας πρόσφυσης, έως και 50% της ροπής μεταφέρεται στους πίσω 
τροχούς για βελτιωμένη πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες και ενισχυμένη 
πειθαρχία σε κλειστές στροφές. Η κατανομή ροπής μπορεί να κλειδώσει σε 
αναλογία 50:50 υπό ακραίες συνθήκες.

Ολοκληρωτική αλλαγή, 
με νέα κινητήρια δύναμη.
Η ολοκαίνουρια πλατφόρμα του νέου Tucson ενσωματώνει πληθώρα προηγμένων τεχνολογιών που 
ενισχύουν τα επίπεδα απόδοσης, χειρισμού και οδηγικής άνεσης. Κάθε ανάγκη και επιθυμία βρίσκει 
απάντηση, μέσα από μία εντυπωσιακή ποικιλία 3 πετρελαιοκινητήρων και 2  βενζινοκινητήρων, 
που αποδίδουν από 115 έως 185 ίππους, και συνδυάζονται με 6-τάχυτο μηχανικό, 6-τάχυτο αυτόματο, 
ή με νέο 7-τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Σε συνδυασμό με την επιλεκτική τετρακίνηση και το 
σύστημα Προηγμένου Ελέγχου Πρόσφυσης Στροφής (Advanced Traction Cornering Control - ATCC),  
το ολοκαίνουριο Tucson διατηρεί την τροχιά του ακόμα και στις πιο κλειστές στροφές.
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Τα πρακτικά τοποθετημένα χειριστήρια και η εργονομική σχεδίαση κονσόλας 
και οργάνων, συνθέτουν ένα καθαρό και απέριττο σύνολο, απολαυστικό 
στη χρήση. Υψηλή ποιότητα και μαλακή αφή χαρακτηρίζουν τις επενδύσεις 
του πολυτελούς εσωτερικού.
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Ανεβάζοντας τον πήχυ. 
Όπου και αν βρεθεί το βλέμμα ή το άγγιγμα, είναι έκδηλη η υψηλή ποιότητα των υλικών που αγκαλιάζουν 
το σαλόνι του νέου Tucson. Όμως ο πήχυς ανεβαίνει πραγματικά, με μία εντυπωσιακή λίστα προηγμένου 
εξοπλισμού. Παρακάτω παρατίθενται μερικές μόνο από τις απολαυστικές τεχνολογίες του νέου Tucson.

Θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι. Τίποτα δεν είναι πιο ευχάριστο ένα 
κρύο χειμωνιάτικο πρωινό, από ένα θερμό καλωσόρισμα στο κάθισμα και 
τα χέρια.

Ανακλινόμενες πλάτες πίσω θέσεων. Οι επιβάτες των πίσω θέσεων 
μπορούν τώρα να απολαύσουν επίπεδα άνεσης που συνήθως 
προσφέρονται μόνο στην πρώτη σειρά καθισμάτων. Με πολλαπλές θέσεις 
για την πλάτη και δυνατότητα θέρμανσης στο κάθισμα.

Αεριζόμενα εμπρός καθίσματα. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην καινοτόμο 
δυνατότητα του Tucson να προσφέρει σε οδηγό και συνοδηγό όχι μόνο 
θέρμανση αλλά και δροσιστική αίσθηση αερισμού, με ηλεκτρική ρύθμιση 
θέσης 8 σημείων και ηλεκτρική οσφυϊκή υποστήριξη.

Πανοραμική ηλιοροφή. Η εξαιρετικά μεγάλη πανοραμική ηλιοροφή 
αλλάζει εντελώς την οδηγική αίσθηση. Με το πάτημα ενός κουμπιού,  
το σαλόνι του νέου Tucson πλημμυρίζει με ήλιο και καθαρό αέρα.  
Ένας αυτόματος ανεμοθραύστης ελαχιστοποιεί τους θορύβους  
από τον στροβιλισμό του αέρα. 
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Είστε σε ασφαλή χέρια.
Το ολοκαίνουριο Tucson διαθέτει μία ολοκληρωμένη γκάμα τεχνολογιών ενεργητικής και παθητικής 
ασφάλειας, που συνεργάζονται ώστε να κρατούν εσάς και τους αγαπημένους σας ασφαλείς, ακόμη  
και σε ακραίες καταστάσεις. Μεταξύ των τεχνολογιών ασφάλειας περιλαμβάνεται η Ειδοποίηση  
Κάθετα Διερχομένου Οχήματος (Rear Cross-Traffic Alert - RCTA): ένα ραντάρ 180° ανιχνεύει την προσέγγιση 
κάθετα διερχομένων οχημάτων όταν κάνετε όπισθεν από στάθμευση με περιορισμένη πλευρική ορατότητα. 
Αυτός είναι μόνο ένας από τους τρόπους που το νέο Tucson σάς προστατεύει.  
Ας περιηγηθούμε σε μερικές ακόμη...

Σύστημα Υποβοήθησης Παραμονής στη Λωρίδα (Lane Keeping Assist 
- LKAS). Άμεση οπτικοακουστική προειδοποίηση, καθώς και διορθωτική 
παρέμβαση στο τιμόνι, όταν ανιχνευθεί ακούσια παρέκκλιση από  
τη λωρίδα. 

Λειτουργία Πληροφόρησης Ορίου Ταχύτητας (Speed Limit Information 
Function -SLIF). Το σύστημα αναγνωρίζει τα σήματα οδικής κυκλοφορίας, 
τα συνδυάζει με τα στοιχεία πλοήγησης και πληροφορεί τον οδηγό για το 
ισχύον όριο ταχύτητας με οπτική ένδειξη στην οθόνη πλοήγησης ή στην 
οθόνη ενδείξεων υψηλής ανάλυσης 4,2” TFT. 

Αυτόνομη Επείγουσα Πέδηση (Autonomous Emergency Braking -AEB). Το 
Σύστημα Προειδοποίησης προ της Πρόσκρουσης (Front Collision Warning 
System -FCWS) χρησιμοποιεί ραντάρ και κάμερα ώστε να ειδοποιήσει 
έγκαιρα τον οδηγό για πιθανά επικίνδυνο πλησίασμα οχημάτων αλλά και 
πεζών, και ενεργοποιεί αυτόνομα τα φρένα εάν απαιτηθεί.

Ανίχνευση Τυφλού Σημείου (Blind Spot Detection -BSD). Αισθητήρες 
τοποθετημένοι στις πίσω πλευρές του αυτοκινήτου ανιχνεύουν την 
προσέγγιση οποιουδήποτε οχήματος βρίσκεται στην τυφλή ζώνη του 
καθρέπτη, ενεργοποιώντας μία ηχητική προειδοποίηση εάν ο οδηγός 
βγάλει φλας αλλαγής πορείας.
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Κάνοντας τη ζωή πιο εύκολη.
Εύκολα ερωτεύεται κάποιος το ολοκαίνουριο Tucson. Έχουμε διασφαλίσει ότι θα είναι εξίσου εύκολο και 
να ζει μαζί του. Εκτός από ένα εξαιρετικά ευρύχωρο σαλόνι, η αθλητική σιλουέτα του κρύβει και έναν από 
τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών στην κατηγορία. Ο χώρος φόρτωσης είναι ευπρόσιτος χάρη  
σε μία διάπλατα ανοιγόμενη πίσω θύρα, με προαιρετική δυνατότητα έξυπνης αυτόματης λειτουργίας.  
Η ευελιξία είναι δεδομένη με τα πίσω καθίσματα να διαιρούνται σε διάταξη 60:40. Οι ευκολίες 
συνεχίζονται καθ’ οδόν, με τα πλεονεκτήματα του Έξυπνου Συστήματος Στάθμευσης (Smart Parking Assist 
- SPAS) και τις υπηρεσίες TomTom LIVE®. 

Κορυφαίοι -στην κατηγορία- αποθηκευτικοί χώροι. Τα 513 lt του 
αποθηκευτικού χώρου με πέντε μεγαλόσωμους επιβάτες, μπορούν να 
επεκταθούν σε 1503 lt με αναδιπλωμένη την πλάτη των πίσω καθισμάτων. 
Περισσότερες επιλογές κρύβει η διαιρούμενη διάταξη 60:40, ενώ το 
κάλυμμα του χώρου αποσκευών προσαρμόζεται με βάση τις ανακλινόμενες 
πλάτες των πίσω καθισμάτων, ή αποθηκεύεται διακριτικά.

Έξυπνο Άνοιγμα Πίσω Θύρας χωρίς κλειδί (Smart Power Tailgate). 
Αισθητήρες στην πίσω θύρα ανιχνεύουν την προσέγγιση και παρουσία του 
κατόχου του κλειδιού πίσω από το όχημα. Έτσι, ανοίγει αυτόματα παρέχοντας 
εύκολη πρόσβαση στον πλούσιο χώρο αποσκευών.

Έξυπνο Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης (Smart Parking Assist System 
- SPAS). Ενεργοποιημένοι αισθητήρες μπορούν να εντοπίσουν έναν επαρκή 
χώρο παράλληλης στάθμευσης, και να κατευθύνουν το Tucson τέλεια μέσα 
και έξω από τον χώρο. Το SPAS διευθύνει επίσης το αυτοκίνητο σε διάταξη 
κάθετης στάθμευσης. Εσείς ελέγχετε το γκάζι και το φρένο, αφήνοντας το 
σύστημα να κάνει τα υπόλοιπα.

Νέο σύστημα πλοήγησης AVN 2.0 με υπηρεσίες TomTom LIVE®.  
Δωρεάν 7-ετής συνδρομή στις υπηρεσίες TomTom LIVE® που σας παρέχει 
ακριβείς πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόμους, τις κάμερες 
ταχύτητας και τον καιρό. Μέσα από μία εντυπωσιακή οθόνη αφής 8” τύπου 
capacitive συνδεδεμένη με έγχρωμη κάμερα οπισθοπορίας, το ολοκαίνουριο 
Tucson παρέχει οδηγίες πλοήγησης σε 46 χώρες της Ευρώπης.



Fiery Red (PR2)

Ara Blue (R3U)

Phantom Black (PAE)

 Moon Rock (XN3)

Stargazing Blue (SG5)

Platinum Silver (U3S)

White Sand (Y3Y)

Polar White (PYW)

Micron Grey (Z3G)

Η ελευθερία της επιλογής.
Είμαστε όλοι διαφορετικοί, με διαφορετικές επιθυμίες και προτεραιότητες. Το ολοκαίνουριο Tucson διατίθεται σε μία ευρεία παλέτα χρωμάτων,  
που συνδυάζονται με δύο εναλλακτικές χρωματικές επενδύσεις στο εσωτερικό. Έχουν δημιουργηθεί με αμέριστη προσοχή ώστε να έχουν  
αρμονική και καλαίσθητη συνύπαρξη, σε κάθε πιθανό συνδυασμό. Τέλος, μπορείτε να βάλετε τη δική σας πινελιά στις επιλογές αξεσουάρ,  
με τη συμβουλευτική συνδρομή του Επίσημου Εμπόρου Hyundai της περιοχής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.Hyundai.gr
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Διαστάσεις

Ζάντες

 2670 mm
4475 mm

16
60

 m
m

1850 mm

Ζάντες αλουμινίου 19”
με ελαστικά 245/45R19Ζάντες αλουμινίου 16”

με ελαστικά 215/70R16

Ζάντες αλουμινίου 17”
με ελαστικά 225/60R17

Εσωτερικές επενδύσεις

Μπεζ εσωτερικό YAK (με δερμάτινη επένδυση) Μαύρο εσωτερικό ΤRY (με δερμάτινη επένδυση) 
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Ποιότητα και αξιοπιστία Hyundai
Η αξιοπιστία της Hyundai είναι γνωστή στους κατόχους της. Χαιρόμαστε όμως ιδιαίτερα όταν η ποιότητά 
μας αναγνωρίζεται και κατατάσσεται στις κορυφαίες θέσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
    

Νο. 1 ανάμεσα σε 20 μάρκες αυτοκινήτων, από το έγκυρο Autobild 
Quality Report 2016. Το AutoBild Quality Report αξιολογεί σε βάθος 
στοιχεία ποιότητας και αξιοπιστίας από ιδιοκτήτες οχημάτων, απαιτήσεις 
συντήρησης, εγγυήσεις, πληροφορίες ανακλήσεων, καθώς και εκτεταμένες 
δοκιμές αντοχής των αυτοκινήτων

No. 3 ανάμεσα σε 33 μάρκες αυτοκινήτων, στην ετήσια έρευνα Initial
Quality Study 2016 (IQS) της έγκυρης JD Power.

Κορυφαία Εγγύηση,
Βραβευμένη Αξιοπιστία.
Στη Hyundai μάς εμπνέει το πάθος να δημιουργούμε αυτοκίνητα που ξεπερνούν τις προσδοκίες σας. 
Η αφοσίωση στα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι, και όχι όπως είναι. Αυτό εξάλλου μαρτυρούν τόσο 
οι σχεδιαστικές διακρίσεις του Hyundai Tucson, όσο και ο ποιοτικός έλεγχος στο 100% της παραγωγής 
αφού κάθε παραγόμενο Tucson οδηγείται σε δοκιμαστική πίστα, προτού φύγει από το υπερσύγχρονο 
εργοστάσιό του.

Κάθε Hyundai συνοδεύεται με την κορυφαία στην αγορά εργοστασιακή
εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων, προσφέροντας:
- 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων,
- 5 Χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια,
- 5 Χρόνια δωρεάν ετήσιο τεχνικό έλεγχο,
- 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής



Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου Hyundai

Hyundai Ελλάς ΑΒΕΕ
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
+30 210 5507000 | www.hyundai.gr

 Hyundai Greece

Tucson 2017-10 FULL

Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και το περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς 
προειδοποίηση. Η 5ετής Εργοστασιακή Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει μόνο για αυτοκίνητα Hyun-
dai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως ορίζεται στους όρους 
και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι και στο www.hyundai.gr. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούμε συμβουλευθείτε έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.


