Hyundai Tucson N Line

Modelis

Komplektācija

Transmisija

Jauda,
zs

Darba
tilpums,
cm3

Vidējais
degvielas
patēriņš,
l/100km

Emisija
CO2 ,
g/km

Diski un
riepas

Cena
EUR,
ieskaitot
PVN

Akcijas
cena EUR,
ieskaitot
PVN

7DCT

177

1591

8,5-8,7

194-197

245/45R19

32 990

-

Benzīna dzinēji
1.6 T-GDI 4WD

N Line

Rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi (izdruka vai kopija), kurā ir dati par visiem jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem, ir bez maksas pieejama visās
automobiļu tirdzniecības vietās, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
Papildus automobiļa degvielas patēriņa efektivitātei automobiļa degvielas patēriņu un CO2 izplūdi ietekmē arī braukšanas stils un citi netehniski faktori. CO2 ir galvenā
siltumnīcas efekta izraisītāja gāze, kas rada globālo sasilšanu.

Lielirbes iela 32, Rīga, tālr. 67 300 100
Brīvības iela 146c, Liepāja, tālr. 63 483 600
skandimotors@skandimotors.lv
www.skandimotors.lv

Hyundai Tucson N Line
STANDARTA APRĪKOJUMS

N Line

DROŠĪBA
Riepu mobilitātes komplekts

●

6 drošības spilveni

●

Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) + avārijas stopsignāls (ESS) + elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma (ESC)

●

Aktīvs dzinēja pārsegs

●

Vējstikla šķidruma līmeņa sensors

●

Priekšējā un aizmugurējā palīgsistēma automobiļa novietošanai stāvvietā (F+RPAS)

●

Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA)

●

Atpakaļskata kamera ar dinamiskām palīglīnijām

●

Apkārtskata sistēma*

p

Aklās zonas kontroles sistēma (BCW)

p

Noguruma noteikšanas funkcija

p

Frontālās sadursmes brīdinājuma palīgsistēma (FCA)

p

EKSTERJERS
Radiatora režģis
Ārējie durvju rokturi
Ārējais spogulis - spīdīgi melns - elektronisks, apsildāms
Priekšējie lukturi
LED dienas gaitas lukturi

Hromēti/melni - N Line
Virsbūves krāsā
●
Projekcijas tipa
N Line

LED gabarītlukturi

●

Jumta bagāžnieks

●

Ārējais spogulis ar nolocīšanas funkcija

●

Statiskie pagrieziena apgaismošanas lukturi

●

Priekšējais miglas lukturis

●

Aizmugures LED kombinētais lukturis

●

Sānu spoguļos iebūvēts virzienrādītājs

●

Vieglmetāla diski

19”

Viegli tonēti stikli

●

N Line priekšējais buferis

●

N Line sānu durvju moldings grafīta krāsā

●

Inteliģentās tālās gaismas

●

Pilnizmēra LED priekšējais lukturis

p

SALONS
Bagāžas nodalījuma pārsegs

●

Aizmugures sēdeklis ar 40:60 dalījumu, nolaižams un atgāžams

●

Stūre ar ādas apdari

●

Loga drošības sistēma (vadītāja pusē)

●

Cimdu nodalījums ar dzesēšanas funkciju

●

Saulessarga izgaismojums

●

Bagāžas tīkls

●

Ventilācijas atvere aizmugures konsolē

●

Pasažiera loga drošības sistēma

●

Ādas sānu uzlikas (vadītāja ceļu aizsargs)

●

Elektriskā stāvbremze (EPB)

●

Ādas apdare mērinstrumentu panelim*

●

Ādas sēdekļi

●

Hyundai Tucson N Line
STANDARTA APRĪKOJUMS

N Line

KOMFORTS UN ĒRTĪBAS
Divu zonu automātiska
gaisa kondicionēšana

Gaisa kondicionēšanas sistēma
Automātiska lukturu vadība

●

Priekšējo/aizmugures logu elektropiedziņa /vadītāja puses loga automātiska nolaišana)

●

Bīdāms priekšējais centrālais elkoņa balsts

●

Apsildāmi priekšējie sēdekļi

●

Sēdekļa jostasvietas atbalsts (elektronisks)

●

Aizmugurējā palīgsistēma automobiļa novietošanai stāvvietā (RPAS)

●

Kruīza kontrole

●

Apsildāma stūre

●

Automātiska logu aizsvīduma likvidēšanas sistēma

●

Izkāpšanas/iekāpšanas apgaismojums

●

Elektrohromatisks salona atpakaļskata spogulis (ECM) + kompass

●

Lietus sensors

●

Pasažiera sēdekļa augstuma regulēšana

Elektriska

Elektriski atverams/aizverams bagāžas nodalījums

●

Inteliģentās atslēgas sistēma

●

Priekšējie elektriski regulējami sēdekļi

●

Aizmugures sēdekļu sildītājs

●

Inteliģentā kruīza kontrole (SCC)

p

DINAMIKA
Stūre ar braukšanas režīma izvēli (manuālā ātrumkārba) / braukšanas režīma izvēle (automātiskā ātrumkārba)

●

IZKLAIDE UN INFORMĀCIJA
Navigācijas sistēma, 8 collu krāsu skārienjutīgs ekrāns, Apple CarPlay un AndroidAuto, atpakaļskata kamera un haizivs spuras tipa antena

●

USB+AUX

●

Bluetooth ar balss atpazīšanu

●

Otrās sēdekļu rindas USB lādētājs, 1 katram sēdeklim

●

Supervision Cluster (4,2" TFT LCD)

●

Ātruma ierobežojumu informācijas funkcija (ISLW)*

●

Bezvadu viedtālruņa lādētājs

●

Krell Premium Sound sistēma ar DAB

o

SĒDEKĻI UN SALONA DIZAINS
N Line sporta sēdekļi, ādas un zamša ar sarkanām kontrastējošām šuvēm un N logotipu

●

N Line stūre un pārnesumkārbas pārslēdzēja poga

●

Melns ādas mērinstrumentu panelis ar sarkanām šuvēm

●

Melns salona jumts

●

DISKI UN RIEPAS
7.5J x 19” Vieglmetāla diski 245/45 R19

●

* Papildaprīkojums par papildu samaksu

● standarta aprīkojums;

o papildu aprīkojums ;

-

nav pieejams ;

p kā daļa no papildu aprīkojuma

Hyundai Tucson N Line
Papildaprīkojuma pakotnes

Cena

Metāliskā krāsa

460 EUR

LED pakete - dubultie LED priekšējie lukturi un statiskie LED pagrieziena apgaismošanas
lukturi

1390 EUR

KRELL Premium skaņas sistēma, 10 skaļruņi, pastiprinātājs un DAB radio

750 EUR

N sērijas Vision pakete - apkārtskata monitors, BCW Aklās zonas sadursmes brīdinājums
un DAW Vadītāja modrības brīdinājums

1090 EUR

Inteliģentā kruīza pakete - Inteliģenta kruīza kontrole ar satiksmes sastrēgumu funkciju un
Frontālās sadursmes brīdinājuma palīgsistēma (FCA) ar kameru un radaru pilsētām, ar gājēju
noteikšanas funkciju

790 EUR

Panorāmas jumta lūka

990 EUR

Tehniskie dati
Tips
Darba tilpums
Maks. Jauda
Maks. griezes moments
Veiktspēja
0 → 100 km/h
60 → 100 km/h
NEDC kombinētajā CO2
WLTP kombinētajā CO2
NEDC kombinētajā degvielas patēriņš
WLTP kombinētajā degvielas patēriņš
Masa
Pašmasa
Pilna masa
Bremzes
Priekšā/ aizmugurē
Bremzēšanas ceļš 100 → 0 km/h
Izmēri
Klīrenss
Pagrieziena rādiuss
Garums
Platums
Garenbāze
Augstums
Degvielas tvertnes tilpums
Jumta slodze
Bagāžas nodalījuma tilpums VDA min
Bagāžas nodalījuma tilpums VDA max

1.6 T-GDI 177 zs
Tiešā benzīna iesmidzināšana, ar elektriski maināmas ģeometrijas
turbokompresoru
1591 cm3
177 zs
265 Nm @ 1500-4500 apgr./min.
4WD 7-DCT

9.1s
4.7s
171 - 172 g/km
194 - 197 g/km
7,5 l / 100 km
8,5 - 8,7 l / 100 km
1562 - 1727 kg
2200 kg
17” diski/16” diski
40,9 m
172 mm
5.5 m ± 0.2 m
4480 mm
1850 mm
2670 mm
1660 mm
62 l
100 kg
513 l
1503 l

