
Hyundai Tucson Executive N-LINE  Plug-in Hybrid 265LE 4WD 6AT
Alapfelszerelés:                    

Extrák az alap felszerelésen felül: 
Shadow Gray metál fényezés, Panoráma napfénytető és LED
belső lámpák, N-LINE csomag, Szarvasbőr kárpitozás,
Szellőztethető első ülések,Memóriás vezetőülés,Autópálya asszisztens, navigáció alapú adaptív tempomat,  
360 fokos kamera holttérfigyelő monitorral, Távirányítós aut. beparkoló rendszer, Ülésfűtés hátul.

Listaár: 15.599.000,-Ft
Extrákkal növelt listaár: 17.774.000,-Ft
Kedvezmény:      500.000,-Ft

Kedvezményes vételár:      17.274.000,-Ft

Elektromos szervokormány (MDPS)

Üzemmód váltó kapcsoló 

Vezető és utas oldali légzsák

Középső légzsák elől

Oldallégzsákok elől

Függönylégzsákok borulás érzékelővel

ABS + tárcsafék elől és hátul+Multicollision fék 8MCB)

Sávtartó rendszer (LKA) és sávkövető rendszer (LFA)

eCall vészhelyzeti segélyhívó rendszer

Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW)

Gépjármű előtt megállt autó elindulására figyelmeztető rendszer (LVDA)

Távolsági fényszóróasszisztens (HBA)

Kereszteződésben történő kanyarodás során ütközésre figyelmeztető rendszer

Figyelmeztetés a hátsó sorban ülőkre (RSA)

Intelligens sebességkorlátozó  táblafelismerő rendszer (ISLA)

Menetstabilizáló rendszer ESC)

Fékasszisztens (BAS)

Vészfékezés-jelző rendszer (ESS)

Aktív motorháztető (gyalogosvédelem baleset esetére)

Lejtmenet vezérlő (DBC)

Visszagurulás gátló (HAC)

Járműstabilitás-szabályzó rendszer (VSM)

Vontatmány stabilizáló rendszer (TSA)

Menet közben záródó kp. zár sebesség érzékelővel

Biztonsági gyerekzár

Riasztóberendezés, központi zár, immobilizer

Elektronikus rögzítőfék (EPB) Auto Hold funkcióval

ISG-Stop and Go rendszer (automatikus motorleállító és újraindító)

Aktív fejtámla elől

19” könnyűfém felni 235/50 R19 Continental gumiabroncsokkal

Defektjavító készlet

Prémium keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS-kerekenkénti visszajelzővel)

LED-es első helyzetjelző lámpa

LED-es nappali menetfény/DRL

LED-es hátsó lámpatest

Hazakísérő fény

Automatikus fényszóróvezérlés

Ráfutásos baleset megelőző rendszer, városi, városon kívüli és 
gyalogosfelismerő módokkal (FCA)+kerékpárost felismerő móddal (FCA-CYC)

Aktív holttérfigyelő rendszer(BCW)+Aktív mögöttes keresztirányú 
forgalomfelügyelet (SEW) Biztonságos kiszállást támogató rendszer (SEW)

Elektromosan állítható/behajtható és fűthető külső visszapillantó tükrök

Tükörházba épített irányjelző

Színezett üvegek+„Solar Control” hővédő üvegezés

Sötétített üvegek (hátsó ajtók, csomagtérajtó)

Tetősín

Tolatást segítő rendszer hátul (PDW-R)+Parkolást segítő rendszer elöl (PDW)

Belső hangulatvilágítás 64 színben

Multifunkcionális kormánykerék

Bőrkormány  

Dönthető és tengelyirányban állítható kormánykerék

Elektromos állítású deréktámasz  elől a vezető oldalon

4:2:4 arányban dönthető hátsó ülések

Állítható magasságú vezetőülés és utasülés

Első és hátsó kartámasz

Csomagtartó háló az első ülések háttámláján

Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör  (ECM)

Megvilágított pipere tükrök a vezető és utasoldalon

Prémium ajtókárpit

Krell Prémium Audio rendszer 8 hangszóróval+DAB antenna

USB csatlakozók elöl és hátul + AUX csatlakozók

Függöny a hátsó ablakokon

Bluetooth kihangosító 

Intelligens kulcsfelismerő rendszer (SmartKey) nyomógombos indítási funkcióval

Intelligens elektromos csomagtérajtó mozgatás

Elektromos ablakemelő elöl és hátul

Biztonsági automata elektromos ablakemelők elől és hátul

„Supervision” műszeregység 10,25” (26 cm) színes LCD TFT kijelzővel

Vezeték nélküli töltőberendezés (Qi)

Sebességtartó és -korlátozó automatika

12 Voltos csatlakozó a műszerfalon és a csomagtérben

Háromzónás automata légkondicionáló páramentesítő rendszerrel, 
esőérzékelős ablaktörlővel, indirekt légbeömlők+hátsó hőfokszabályzás 
légbeömlőkkel

Navigációs csomag: magyar nyelvű navigációs rendszer, Tolató kamera, 
vezetékes Apple Carplay és Android Auto támogatás, Bluelink telematika 5év 
előfizetés, gépjármű összeköttetés telefonos aplikáción keresztül

Megjelenés csomag: full LED MFR első fényszórók, statikus kanyarfénnyel, 
sötétkóm hűtőmaszk, szürke koptató elöl és hátul, króm lökhárító betétek, 
mattkróm ablakkeretek, hűtőmaszk mögé rejtett LED-es nappali menetfény 
(DRL)

Téli csomag: ülésfűtés elöl+kormányfűtés


