
Cenrādis

Piedziņas un aprīkojuma līmeņi

Benzīna versijas

1,6 T-GDI 150 ZS 6 pārnesumu manuālā transmisija

1,6 T-GDI 150 ZS 48 V hibrīds 7-DCT dubultsajūga AT

1,6 T-GDI 180 ZS 48 V hibrīds 4WD 7-DCT dubultsajūga AT

Hibrīda versijas

1,6 T-GDI 230 ZS hibrīds 6AT automātiskā transmisija

1,6 T-GDI 230 ZS hibrīds 4WD 6AT automātiskā transmisija

Dīzeļa versijas

1,6 CRDI 115 ZS dīzeļdegviela 6-MT

1,6 CRDI 136 ZS dīzeļdegviela 48 V hibrīds 7-DCT automātiskā transmisija

1,6 CRDI 136 ZS dīzeļdegviela 48 V hibrīds 4WD 7-DCT automātiskā AT

Papildus Comfort Papildus Comfort&Style

230 hv hibrīds 230 hv hibrīds 

17” vieglmetāla diski 18” vieglmetāla diski 17” vieglmetāla diski 19” vieglmetāla diski 17” vieglmetāla diski

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

HTRAC 4WD sistēma ar Multiterrain kontroli (sniegs/dubļi/smiltis) (*4WD AT modeļi)

Kruīza kontrole

17” vieglmetāla diski

Apsildāma stūre ar ādas apdari

Diski un riepas

Svarīgākais standarta 

aprīkojums

Jauni “Hidden Parametric” LED dienas gaitas lukturi Pasažiera sēdekļa augstuma regulēšana

Jauns! E-Shift ar pārslēgšanas lāpstiņām

Gaisa kondicionēšanas sistēma Jumta sliedes

Stāvvietas attāluma brīdinājums atpakaļgaitā (PDW), 

atpakaļgaitā/uz priekšu

Jauns! DAW vadītāja modrības brīdinājums Sudrabkrāsas sliekšņi priekšā un aizmugurē

Tonēti aizmugurējie logi

Jauns! Tālās gaismas palīgsistēma (HBA) Stāvvietas attāluma brīdinājums atpakaļgaitā

Jauns! Elektroniskā balstiekārta

Jauns! Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA); 

Joslu/ceļa malas marķējums

Dubultā gaisa kondicionēšanas sistēma ar 

automātisku logu aizsvīduma novēršanu

Jauns! No aizmugures regulējams priekšējā pasažiera 

sēdeklis

Jauns! Inteliģentā ātruma ierobežojuma palīgsistēma 
(ISLA)

Tumši hromēts režģis

Jauns!  10,25'' navigācijas sistēma ar Bluelink telemātiku

Jauns! Aizmugures gaisa kondicionēšanas sistēma

Jauns! eCall
Jauns! E-Shift ar pārslēgšanas lāpstiņām 

(tikai 230 ZS hibrīdiem)
Aizmugurējo pasažieru brīdinājums

Jauns! Joslas ievērošanas palīgsistēma Jauns! Lietus sensors

Jauns! Bezvadu Apple Carplay un Android Auto 

atbalsts
Jauns! High Power Wireless Qi – viedtālruņa uzlāde

Elektriska aizmugures durvju atvēršana (regulējams 
augstums)

Jauns! Frontālās sadursmes novēršanas palīgsistēma 

ar automašīnu/gājēju/riteņbraucēju noteikšanas 
funkciju

Jauns! Salona noskaņas apgaismojums Aklās zonas sadursmes brīdinājums (BCW)

Jauns! 4:2:4 proporcijā nolokāms aizmugurējais 

sēdeklis
Jauns Elektriski nolokāmi spoguļi

Jauns! Bi-Led MFR lukturi, statiskie pagrieziena 

apgaismošanas lukturi

SCC (inteliģentā kruīza kontrole) ar Stop&Go 
(tikai modelim 7DCT un 6AT)

Jauns! Atpakaļskata monitors ar dinamiskajām 

automašīnas novietošanas norādēm
Jauns! Inteliģentā atslēga un iedarbināšanas poga

Jauns! Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma – 
krustojumiem, pagriezieniem

Jauns! 8” krāsu skārienekrāns

Pilnīgi jaunais Tucson MY21

Comfort Style Premium

- 26 990 € 29 990 €

- 31 990 € 34 990 €

- 34 990 € 38 990 €

- 31 990 € 34 990 €

22 990 € 24 990 €  -

24 990 €  -  -

Comfort Style Premium

Jauns! Elektriskā stāvbremze ar automātisku 

aizturēšanu
Jauns!  10,25" Supervision Cluster Krell Premium audiosistēma ar 8 skaļruņiem un subvūferi

- 28 990 € 31 990 €

- 31 990 € 34 990 €

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma versija 112020



Iekšdedzes dzinēja veids

Maks. jauda

Maks. grieze

Veiktspēja

Maks. ātrums

CO2 g/km WLTP kombinētajā ciklā

Patēriņš WLTP kombinētajā ciklā

Masa

Pašmasa

Automašīnas pilna masa

Piekabe, bez bremzēm

Piekabe, ar bremzēm

Dīzeļa dzinēji

Dzinēja veids

Darba tilpums

Maks. jauda

Maks. grieze

Veiktspēja

Maks. ātrums

CO2 g/km WLTP kombinētajā ciklā

Patēriņš WLTP kombinētajā ciklā

Masa

Pašmasa

Automašīnas pilna masa

Piekabe, bez bremzēm

Piekabe, ar bremzēm

Bremzes

Priekšā un aizmugurē

Bremzēšanas ceļš 100 → 0 km/h

Pagrieziena rādiuss

Degvielas tvertnes tilpums

Jumta kravnesība

Bagāžas ietilpība

620

598

577

546

616

Min. klīrenss 170 mm

Definīcijas: | - Nav pieejams | ● - Standarta aprīkojums | o - Papildaprīkojums par atsevišķu cenu | p - Iekļauts papildu komplektā par atsevišķu cenu

Dīzeļdegviela 48V

152-153 g/km 147 g/km 159-161 g/km

6,7-6,8 l/100 km 6,5 l/100 km 7,0-7,1 l/100 km

1 564-1 685 kg

2 175 kg

137 g/km 141-142 g/km 154-155 g/km

5,7 l/100 km 5,8 l/100 km 5,9 l/100 km

1477-1628 kg

54 l

230 hv hibrīds

Dīzeļdegviela

Benzīns 48V

1 650 kg 1 650 kg 1 650 kg

Priekšā 2WD: 16” disku (Φ305x25t) 4WD: 17" disku (Φ325x30t) Aizmugurē 16” disku (Φ300x10t)

33,8 m

5,46 m

175 km/h 180 km/h 180 km/h

750 kg 750 kg 750 kg

2105 kg 2140 kg 2200 kg

100 kg

Izmēri un ietilpība

Benzīns

0 → 100 km/h 12,1 s 11,4 s 11,6 s

60 → 100 km/h 8,0 s 6,4 s 6,5 s

1531-1660 kg 1590-1729 kg

115 ZS pie 4000 apgr./min 136 ZS pie 4000 apgr./min

280 Nm pie 1500-2750 apgr./min 320 Nm pie 2000-2250 apgr./min

1,6 CRDI 115 ZS dīzeļdegviela 6-MT 1,6 CRDI 136 ZS 48 V hibrīds 7DCT 1,6 CRDI 136 ZS 48 V hibrīds 4WD 7DCT

Dīzeļa dzinēji
1,6 CRDI 115 ZS dīzeļdegviela 6-MT 1,6 CRDI 136 ZS 48 V hibrīds 7DCT 1,6 CRDI 136 ZS 48 V hibrīds 4WD 7DCT

Dīzeļdegviela, Common Rail tiešā iesmidzināšana, elektriski maināmas ģeometrijas turbokompresors (E-VGT)

1598 cm³

750 kg 750 kg 750 kg 750 kg

1 950 kg 1 650 kg 1 650 kg 1 650 kg

1 425-1 575 kg 1 491-1 621 kg 1 558-1 689 kg

2 050 kg 2 100 kg 2 170 kg

1 634-1 755 kg

2 245 kg

189 km/h 189 km/h 201 km/h 193 km/h 193 km/h

60 → 100 km/h (*80 → 120 km/h) 8,1 s 5,1 s 4,8 s 5,4 s* 5,7 s*

127-128 g/km 142-143 g/km

6,0-6,1 l/100 km 6,9 l/100 km

0 → 100 km/h 10,3 s 9,6 s 9,0 s 8,0 s 8,3 s

1,6 T-GDI 150 ZS 6MT 1,6 T-GDI 150 ZS 48 V hibrīds 7-DCT 1,6 T-GDI 180 ZS 48 V hibrīds 4WD 7-DCT 1,6 T-GDI 230 ZS hibrīds 6AT

2WD 2WD 4WD 2WD 4WD

150 ZS pie 5500 apgr./min 180 ZS pie 5500 apgr./min 230 ZS pie 5500 apgr./min

250 Nm pie 1500–4000 apgr./min 265 Nm pie 1500–4000 apgr./min 350 Nm pie 1500–4000 apgr./min

4 cilindru rindā DOCH dzinējs ar nepārtraukti mainīgās vārstu atvēršanas ilguma kontroles sistēmu (CVVD) un Turbo benzīna tiešo iesmidzināšanu (GDI)

Iekšdedzes dzinēja tilpums 1598 cm³
Elektromotora veids 44,2 kW pastāvīgais magnēts
Augsta sprieguma akumulators 1,49 kWh litija-jonu polimēra

Tehniskie dati

Benzīna dzinēji Hibrīds
1,6 T-GDI 150 ZS 6MT 1,6 T-GDI 150 ZS 48 V hibrīds 7-DCT 1,6 T-GDI 180 ZS 48 V hibrīds 4WD 7-DCT 1,6 T-GDI 230 ZS hibrīds 6AT

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma versija 112020



Komforts un ērtības

Gaisa kondicionēšanas sistēma ar gaisa filtru

Automātiska logu aizsvīduma novēršana ar MultiAir režīmu un lietus sensoru

2. rindas aizmugures apsildes atveres

Manuālā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (MSLA)

Elektrības rozetes viduskonsolē un bagāžas nodalījumā

PTC sildītājs (dīzeļiem, 230 ZS hibrīdiem)
Stūres statnis ar manuāli regulējamu augstumu un attālumu

Kruīza kontrole

Inteliģentā kruīza kontrole (SCC) ar Stop&Go un FCA-JX, Turning (tikai modelim 7DCT un 6AT)

Bezatslēgas iekāpšana

Inteliģentā atslēga un iedarbināšanas poga

Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos (ECM)

Elektriski atveramas aizmugures durvis ar regulējamu augstumu, attālinātā darbība un automātiska atvēršana

Aizmugures gaisa kondicionēšanas sistēma

Aizmugures aizkars un mīksta durvju augšējā apdare

Walk-In ierīce – priekšējā pasažiera sēdekļa regulēšana no aizmugures

Dinamika

Eco-Sport braukšanas režīma izvēle

Idle Stop & Go sistēmā

Multiterrain Control sistēma ar Multiterrain kontroli (sniegs/dubļi/smiltis) (*4WD 230 ZS hibrīdiem 6AT modeļi)

E-Shift ar pārslēgšanas lāpstiņām (*230 ZS hibrīdiem)

Aktīvie gaisa  aizvari (*230 ZS hibrīdiem)
Elektroniskā balstiekārta (ECS)

Āriene

Parametric radiatora režģis
Haizivs spuras tipa antena

Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi ar pagrieziena rādītājiem

Aero tipa logu tīrītāji

Slēpts aizmugures loga tīrītājs

Automātiska lukturu vadība

Priekšējie lukturi

“Parametric Hidden” LED dienas gaitas lukturi, LED gabarītlukturi

Tonēts vējstikls ar akustisko pārklājumu un tonēti, apsildāmi aizmugures logi

Aizmugures spoilers ar augšā uzstādītu LED bremžu lukturi
Bufera moldings

Durvju rāmja C statņa moldings

Sudrabkrāsas aizsargplāksne priekšā un aizmugurē

LED statiskie pagrieziena apgaismošanas lukturi

Elektriski nolokāmi spoguļi

Priekšējo durvju solārie logi

Jumta sliedes

Solārais vējstikls, tonēti priekšējo durvju stikli un aizmugurējie logi

LED aizmugures lukturi

Panorāmas jumts, personīgais LED apgaismojums, LED griestu apgaismojums

Salons

3 pakāpju priekšējo sēdekļu apsilde

Apsildāma stūre ar ādas apdari

4:2:4 proporcijā nolokāms aizmugurējais sēdeklis

Automātiski, elektriski darbināmi priekšējie logi ar drošības funkciju un elektriski darbināmi aizmugures logi

Auduma griestu apdare

Dzērienu turētājs aizmugures roku balstā

Vadītāja un pasažiera saules aizsargi ar spogulīti

Kabatas vadītāja un pasažiera sēdekļu atzveltnēs

Uzglabāšanas nodalījums priekšējā konsolē

Bagāžas nodalījuma pārsegs

Griestu apgaismojums, 2. rindas griestu apgaismojums un bagāžas nodalījuma apgaismojums

Pārnesumu pārslēgs

64 krāsu regulējams noskaņas apgaismojums

Pasažiera sēdeklis ar augstuma regulēšanu

Regulējams jostasvietas atbalsts vadītājam un pasažierim

Apgaismoti saules aizsargi

Bagāžas nodalījuma ieliktnis

Automātiski atverami/aizverami aizmugures logi ar drošības funkciju

Mīksta durvju apdare un auduma paneļa apdare

Attālināta aizmugures sēdekļu nolocīšana

Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar ventilāciju un atmiņu vadītāja sēdeklim (2 atmiņas iestatījumi)

Ventilējami priekšējie sēdekļi

Apsildāmi aizmugurējie sēdekļi

Ādas sēdekļi

Salona dizaina un materiālu izvēle

-

Obsidiāna melns salons: Melna Style auduma sēdekļu apdare ar 

melnām vīlēm, melns panelis, melna durvju apdare, melnas 

pārnesumu pārslēga uzgaļa vīles, melnas roku balsta vīles, pelēka 

griestu apdare un melns grīdas paklājs.

- ● ●

Melns (Black) un pelēks (Gray) divu toņu salons:  Melna Style 

auduma sēdekļu apdare ar Style Deco Patch/pelēkām vīlēm, 

melns/pelēks panelis, melna durvju apdare, melnas pārnesumu 

pārslēga uzgaļa vīles, pelēkas roku balsta vīles, pelēka griestu 

apdare un melns grīdas paklājs.

- Bezmaksas izvēle Bezmaksas izvēle

Melns ādas salons : Melna ādas sēdekļu apdare ar melnām 

vīlēm, melns panelis, melna durvju apdare, melnas pārnesumu 

pārslēga uzgaļa vīles, melnas roku balsta vīles, pelēka griestu 

apdare un melns grīdas paklājs.

- -
o                                                       

(nepieciešams Ādas komplekts)

- - p

Comfort Style Premium

Obsidiāna melns salons: Melna Comfort auduma sēdekļu 

apdare ar melnām vīlēm, melns panelis, melna durvju apdare, 

melnas pārnesumu pārslēga uzgaļa vīles, melnas roku balsta 

vīles, pelēka griestu apdare un melns grīdas paklājs.

● - -

Melns (Black) un pelēks (Gray) divu toņu salons : Melna 

Comfort auduma sēdekļu apdare ar Comfort Deco 

Patch/melnām vīlēm, melns/pelēks panelis, pelēki durvju apdares 

ielaidumi, melnas pārnesumu pārslēga uzgaļa vīles, melnas roku 

balsta vīles, pelēka griestu apdare un melns grīdas paklājs.

Bezmaksas izvēle -

- - p

- - p

- p ●

- - p

- p ●

- ● ●

- p ●

- ● ●

- ● ●

- ● ●

- ● ●

● ● ●

Mīksts PVC
Ādas imitācija (6MT), Āda (7DCT), 

eShift (hibrīdam)
eShift

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

- -  o

Comfort Style Premium

- p ●

- - ●

- ● ●

- ● ●

- ● ●
- ● ●

Glancēti melns Matēts Matēts
- ● ●

● ● ●

Spīdīgs Hromēts Hromēts

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Halogēna, projekcijas Bi-Led, MFR Bi-Led, MFR

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Comfort Style Premium

Sudrabots Tumši hromēts Tumši hromēts

-  -/●*  -/●*

- - ●

- ●* ●*

-  -/●* ●

● ● ●

Comfort Style Premium

● ● ●

- - ●

- - p

- - ●

- - ●

- ● ●

- p ●

- p ●

● - -

● ● ●

● ● -

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Manuāla gaisa kondicionēšana
Divu zonu automātiska 

gaisa kondicionēšana

Divu zonu automātiska 

gaisa kondicionēšana
- ● ●

Comfort Style Premium

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma versija 112020



Infoizklaide

Stūres audio, Bluetooth un balss atpazīšana un personalizējama attālinātā poga

RDS/DAB radio

E-Call (Eiropa)

Bluetooth (tālrunim un audio straumēšanai)

Skaļruņi un augstfrekvences skaļruņi priekšējās durvīs, skaļruņi aizmugures durvīs

Supervision Cluster ar regulējamu apgaismojumu

8'' krāsains skārienekrāns ar *bezvadu Apple Carplay un Android Auto atbalstu (*Nav pieejams ar navigācijas sistēmu)

USB uzlādes ligzdas priekšā

USB uzlādes ligzdas aizmugurē

Augstas jaudas 15W bezvadu Qi viedtālruņa lādētājs ar dzesēšanas funkciju

10,25” navigācijas sistēma ar iebūvētajiem Live pakalpojumiem (SIM karte)

Bluelink telemātika ar viedtālruņa lietotnes vadību

Duālā Bluetooth savienojamība

Krell Premium audiosistēma ar 8 skaļruņiem un subvūferi

Drošība Fresh Comfort

Frontālās sadursmes novēršanas palīgsistēma ar automašīnu/gājēju/riteņbraucēju noteikšanas funkciju (FCA)

Imobilaizers un signalizācija

Inteliģentā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (ISLA)

LFA (joslas ievērošanas palīgsistēma)

Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA); Joslu/ceļa malas marķējums

DAW vadītāja modrības brīdinājums

Tālās gaismas palīgsistēma (HBA)

Brīdinājums par priekšā braucošā automobiļa izkustēšanos (LVDA)

TPMS riepu spiediena uzraudzības sistēma

Elektriskā stāvbremze (EPB) ar automātisku aizturēšanu

Augšējie un apakšējie stiprinājumi bērnu sēdeklītim (aizmugurē)

Atpakaļskata monitors (RVM) ar dinamiskajām automašīnas novietošanas norādēm

Pagaidu mobilitātes komplekts (TMK)

Stāvvietas attāluma brīdinājums (PDW), atpakaļgaitā, ar izslēgšanas slēdzi

Stāvvietas attāluma brīdinājums (PDW), uz priekšu

Aizmugurējo pasažieru brīdinājums (ar sensoru)

Aklās zonas monitors (BVM) (ar apkārtskata monitoru (SVM))

Apkārtskata monitors (SVM)

Metāliska krāsa

Divu toņu jumts

Plus pakotne Style

Automātiski atverami/aizverami aizmugures logi ar drošības funkciju

Mīksta durvju apdare un auduma paneļa apdare

Bagāžas tīkls *Nav pieejams dažiem HEV modeļiem

Attālināta aizmugures sēdekļu nolocīšana

Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos (ECM)

Solārais vējstikls, tonēti priekšējo durvju stikli un aizmugurējie logi

Style navigācijas un Bluelink pakotne

Navi + 10,25” augstas izšķirtspējas krāsu skārienekrāns

Navigācijas sistēma ar iebūvētajiem Live pakalpojumiem (SIM karte)

Bluelink telemātika ar viedtālruņa lietotnes vadību

Duālā Bluetooth savienojamība

Drošības pakotne Style

Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma (FCA-JX) – krustojumiem

Aizmugurējo pasažieru brīdinājums (ar sensoru)

SCC (inteliģentā kruīza kontrole) ar Stop&Go (*tikai modelim 7DCT un 6AT)

Aklās zonas sadursmes brīdinājums (BCW) ar drošas izbraukšanas brīdinājumu (benzīna/dīzeļa)

- ●
1 390 €

695 €

Vadītāja un pasažiera priekšējais un sānu drošības spilveni, centrālais priekšējais drošības spilvens un aizkaru tipa 

drošības spilveni priekšā un aizmugurē

Aklās zonas sadursmes brīdinājums (BCW) ar drošas izbraukšanas brīdinājumu (*230 ZS hibrīdiem  aklās zonas 

sadursmes novēršanas palīgsistēma (BCA), aizmugurē, ar drošas izbraukšanas brīdinājumu)

Attālināti iedarbināma stāvvietā novietošanas palīgsistēma (RSPA) (*nepieciešams Drošības komplekts un Ādas 

komplekts/Elektriski regulējamo sēdekļu komplekts)

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma (BCA), aizmugurē, ar drošas izbraukšanas brīdinājumu (*tikai 230 

ZS hibrīdiem )

Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS), elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC), bremžu kontrole lejupceļā (DBC), 

palīgsistēma braukšanas uzsākšanai pret kalnu (HAC), treilera stabilitātes palīgsistēma (TSA) un multi-sadursmes 

bremzēšana (MCB)

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Melns (Black) un zilganzaļš (Teal) divu toņu ādas salons : Melna 

ādas sēdekļu apdare ar zilganzaļām vīlēm, melns panelis ar 

zilganzaļiem ielaidumiem, melna/zilganzaļa durvju apdare, 

zilganzaļas pārnesumu pārslēga uzgaļa vīles, zilganzaļas roku 

balsta vīles, melna griestu apdare un melns grīdas paklājs.

- - o                                                       

Melns (Black) un gaiši pelēks (light Gray) divu toņu ādas 
salons: Gaiši pelēka ādas sēdekļu apdare ar pelēkām vīlēm, 

melns/pelēks panelis, melna durvju apdare, melnas pārnesumu 

pārslēga uzgaļa vīles, pelēkas roku balsta vīles, pelēka griestu 

apdare un melns grīdas paklājs.

- -
o                                                       

(nepieciešams Ādas komplekts)

Comfort Style Premium

440 €

550 €

Comfort Style Premium

- 590 € ●

Comfort Style Premium

1 390 €

695 €

 - ●

- - p

- - p*

Comfort Style Premium

- - p

Opcijas un paketes

- p ●

- - p

- p* ●*

- p ●

- ● ●

- - ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Comfort Style Premium

● ● ●

- p ●

- - ●

- p ●

- p ●

- 2 2

- ● ●

● ● -

2 2 2

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Supervision Cluster

4,2'' LCD 10,25" Digital Cluster 10,25" Digital Cluster

Displejs

8” krāsu skārienekrāns 8” krāsu skārienekrāns 10,25” krāsu skārienekrāns

Comfort Style Premium

Palīgsistēma braukšanai pa šoseju (HDA)/uz navigāciju balstīta inteliģentā kruīza kontrole (N-SCC) (tikai modelim 7DCT 
un 6AT)

Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma (FCA-JX) – krustojumiem, pagriezieniem (ar SCC) (tikai modelim 7DCT 
un 6AT)

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma versija 112020



Drošības pakotne Premium

Palīgsistēma braukšanai pa šoseju (HDA) ar uz navigāciju balstītu inteliģento kruīza kontroli (*tikai modelim 7DCT un 6AT)

Aklās zonas monitors (BVM) (ar apkārtskata monitoru (SVM))

Apkārtskata monitors (SVM)

Jumta lūka

Panorāmas jumts, personīgais LED apgaismojums, LED griestu apgaismojums

Ādas pakotne Premium

Ventilējami priekšējie sēdekļi

Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar ventilāciju un atmiņu vadītāja sēdeklim (2 atmiņas iestatījumi)

Walk-In ierīce – priekšējā pasažiera sēdekļa regulēšana no aizmugures

Apsildāmi aizmugurējie sēdekļi

Ādas sēdekļi

Attālinātā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*

"Premium Teal" krāsa pakotne

19” vieglmetāla diski*

Hyundai patur tiesības mainīt cenu un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Comfort Style Premium

19" vieglmetāla diski riepas 235/50/R19 (*tikai modelim 230 ZS Hybrid) - 490 €* 490 €*

Comfort Style Premium

"Premium Teal" krāsa salona dizaina - - 390 €

- - 1 390 €

695 €

Comfort Style Premium

Attālinātā stāvvietā novietošanas palīgsistēma (RSPA)                                                                                                                                                          

(*tikai 230 ZS hibrīdiem, nepieciešams Drošības komplekts un Ādas komplekts)
- - 490 €*

- - 1 990 €

Comfort Style Premium

Comfort Style Premium

- - 990 €

Comfort Style Premium

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma versija 112020




