
TEST 2015

Ceník osobních vozů (platnost od 1. května 2019)*

Hyundai Tucson 
Limitovaná edice N Line Made in Czech

Mimořádně atraktivní výbava Tucson N Line

�	 Exteriérová sada sportovních doplňků N – přední 
maska a nárazník s difuzorem, černé výplně světlometů, 
zadní spojler a nárazník s difuzorem 

�	 19" kola z lehké slitiny, pneumatiky 245/45 R19 
�	Bi-LED přední světlomety
�	 Sportovní N interiér včetně anatomicky tvarovaných 

sedadel s čalouněním kůže/semiš, černé obložení 
stropu a sloupků

�	Autonomní nouzové brzdění FCA 
�	 Sledování mrtvého úhlu BCW + upozornění na 

projíždějící vozidla při couvání RCCW

�	Duální automatická klimatizace
�	 Winter paket – vyhřívání předních i zadních sedadel 

a vyhřívání volantu
�	 8" integrovaná navigace s dotykovým displejem a funkcí 

Android Android Auto*** a Apple CarPlay***
�	Zadní parkovací kamera
�	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
�	Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko
�	Elektrická parkovací brzda s funkcí Auto Hold
�	Inteligentní klíč a startování tlačítkem
�	Bezdrátové nabíjení telefonu 
�	A mnoho dalšího…

Limitovaná edice N Line „Made in Czech“  
zahrnuje zvýhodnění 90 000 Kč oproti standardní ceně.

Motor Výkon (kW/k) Pohon Převodovka Cena

1,6 T-GDI 130/177 4×4 6st. manuální 699 990 Kč
1,6 T-GDI 130/177 4×4 7st. DCT** 754 990 Kč
2,0 CRDi 136/185 4×4 6st. manuální 759 990 Kč
2,0 CRDi 136/185 4×4 8st. automatická 814 990 Kč

** 7st. dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

* Akční nabídka se vztahuje na auta objednaná do 31. 5. 2019 nebo do odvolání u participujících autorizovaných dealerů Hyundai a je podmíněna 
registrací vozidla na jméno zákazníka v  případě využití bonusu „Objevte Hyundai“ s  bezkonkurenčním Hyundai pojištěním. Podmíněnost 
Hyundai pojištěním se nevztahuje na zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a  registrovat v  zahraničí. Registraci vozidla na registrační značky 
zprostředkovává autorizovaný prodejce Hyundai. V případě prodeje zahraničnímu zákazníkovi (v rámci EU) je nutné vozidlo přihlásit v zemi původu 
klienta a to nejpozději do 1 měsíce od převzetí vozidla. Akční nabídka neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.
*** Android Auto a Apple CarPlay nejsou na českém trhu podporovány.



Autorizovaný prodejce:

* Android Auto a Apple CarPlay nejsou na českém trhu podporovány

www.porovnejhyundai.cz (Porovnejte si vozy Hyundai s konkurencí)
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen 
a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce 
Hyundai. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor 
Czech s.r.o, a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní. 

Přehled výbavy N Line Made in Czech:

Bezpečnost

z	Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný u spolujezdce), boční 
airbagy vpředu, okenní airbagy pro přední a zadní sedadla

z	Aktivní hlavové opěrky vpředu, 3 zadní hlavové opěrky
z	Stabilizační systém VSM (protiprokluzový systém – TCS, ABS, 

EBD a brzdový asistent)
z	Systém řízení trakce při průjezdu zatáčkou ATCC
z	Systém bránící převrácení vozu ROP, systém stabilizace 

přívěsu TSA
z	Asistent pro rozjíždění do kopce HAC a pro sjíždění ze svahu 

DBC
z	Systém aktivní kapoty zmírňující následky v případě kolize 

s chodcem
z	Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích – LKA
z	Rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost – ISLW
z	Autonomní nouzové brzdění FCA 
z	Asistent pro sledování pozornosti řidiče DAW
z	Sledovaní mrtvého úhlu vnějších zrcátek BCW
z	Upozornění na projíždějící vozidla při couvaní RCCW
z	Funkce varovných světel při nouzovém brzdění, úchyty pro 

dětskou sedačku (Isofix)

Interiér

z	Sportovní anatomicky tvarovaná sedadla s čalouněním 
kůže/semiš, hliníkové pedály

z	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, výškově a podélně 
nastavitelný volant

z	Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
z	Elektrická bederní opěrka v sedadle řidiče
z	Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky
z	Kůží potažená přístrojová deska s červeným prošíváním
z	Vyhřívání volantu, předních a zadních sedadel
z	Samostmívací vnitřní zrcátko s kompasem
z	Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle, krytá 

kosmetická zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením
z	Asymetricky dělená a sklopná zadní sedadla s nastavitelným 

sklonem opěradla, kapsy na opěradlech předních sedadel
z	Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným 

prostorem, 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, zadní 
opěrka rukou

z	Fixační síť zavazadlového prostoru

Exteriér

z	 19" kola z lehké slitiny (v černém provedení), pneumatiky 
245/45 R19 

z	Dojezdová rezerva
z	Sportovní vzhled zahrnující černou přední mřížku chladiče 

a nárazník, zadní spojler a sportovní nárazník
z	Bi-LED hlavní světlomety 
z	Automatické přepínáním dálkových světel HBA
z	Přední mlhovky, integrované statické přisvěcování do zatáčky
z	Zadní kombinovaná LED světla
z	LED denní světla, LED osvětlení vnějších klik dveří
z	Boční LED blikače integrované ve zpětných zrcátkách
z	Nárazníky a kliky dveří v barvě vozu
z	Černě lakovaná vnější zpětná zrcátka
z	Osvětlení nástupního prostoru ve vnějších zpětných zrcátkách
z	Černé střešní ližiny, zadní spojler
z	Dvě oválné chromované koncovky výfuku 
z	Solární přední skla, zatmavená skla od B sloupku dozadu

Komfort

z	 Integrovaná navigace s 8" dotykovým displejem, USB, 
AUX, DAB, Screen Mirroring s funkcí Android Auto* a Apple 
CarPlay*, Live Services

z	Bezplatné aktualizace mapových podkladů po dobu 10 let         
(1× ročně) v hodnotě 30 000 Kč  

z	Bezdrátové nabíjení mobilních telefonů (standard Qi)
z	Ovládání audiosystému na volantu
z	Bluetooth handsfree
z	USB vstup ve druhé řadě sedadel
z	Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka
z	Automatické světlomety (světelný senzor)
z	Automatické stěrače (dešťový senzor)
z	 Inteligentní klíč a startování tlačítkem, alarm, imobilizér
z	Přední a zadní parkovací senzory
z	Zadní parkovací kamera s obrazem na displeji navigace a zadní
z	Automatické uzamčení vozu při rozjezdu
z	Dvouzónová automatická klimatizace s automatickým 

odmlžováním (vč. chlazení schránky před spolujezdcem 
a zadních průduchů)

z	Flex Steer / Drive Mode – možnost nastavení charakteristiky 
řízení / odezvy automatické převodovky

z	Monitorování tlaku v pneumatikách, regulace osvětlení 
palubních přístrojů, funkce komfortního blikání – trojblik

z	Elektricky ovládaná přední a zadní okna (jednodotykové 
ovládání u řidiče)

z	Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
z	Tempomat s omezovačem rychlosti
z	 Inteligentní adaptivní tempomat s funkcí úplného zastavení 

a opětovného rozjezdu (pouze s automatickou převodovkou)
z	Elektrická parkovací brzda s funkcí Auto Hold 
z	Přístrojový panel „Supervision“ s 4,2" barevným TFT LCD 

displejem, palubní počítač
z	 ISG – stop and go systém

Příslušenství

Bezpečnostní sada (výstražný trojúhelník, sada 
žárovek, vlečné autolano, lékárnička, výstražná 
vesta, pracovní rukavice)

1 199 Kč

Podlahové rohože velurové 1 290 Kč

Záruka a služby

5 let záruka bez omezení ujetých km, 5 let 
asistenční služby, 5 let kondiční prohlídky zdarma

Přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel  1 690 Kč

Příplatková výbava

Metalický lak 17 900 Kč
Speciální metalický lak Shadow Grey 17 900 Kč


