Hyundai Tucson
Drošība
Pretbloķēšanas bremžu sistēma (ABS)
Aktīvā motora pārsega sistēma
Automātiska lukturu kontrole
Ārkārtas bremzēšanas pastiprinātājs (BAS)
Pretzagļu aizsardzības signalizācija
Aizkarveida drošības spilveni
Bremžu vadība braukšanai lejup (DBC)
Vadītāja un pasažiera priekšējie drošības spilveni
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)
Avārijas bremzēšanas brīdināšanas sistēma (ESS)
Priekšējie galvas balsti ar slīdošu regulējumu
Drošības jostu priekšspriegotāji priekšā
ELR drošības jostas priekšā
Sānu drošības spilveni priekšā
Palīdzības sistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā (HAC)
Priekšējās drošības jostas ar regulējamu augstumu
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi
Pasažiera drošības spilvena atslēgšanas slēdzis
ELR drošības jostas aizmugures sēdeklī
Galvas balsti aizmugurējā sēdeklī
Atgādinājums par nepiesprādzētu drošības jostu
Automātiskā ātrumjutīgā durvju bloķēšanas sistēma
Riepu remonta komplekts
Piekabes stabilitātes palīgsistēma (TSA)
Automobiļa stabilitātes kontrole (VSM)
Stāvbremzes funkcija Auto hold (nav ar manuālo ātrumkārbu)
Elektroniskā stāvbremze (nav ar manuālo ātrumkārbu)
Palīdzības sistēma automašīnas noturēšanai kustības joslā (LKAS)
Ātruma ierobežojuma informācijas funkcija (SLIF)
Autonomā avārijas bremzēšanas sistēma (AEB)
Aklās zonas noteikšanas sistēma (BSD)
Frontālās sadursmes brīdinājuma sistēma (FCWS)
Kustības joslas maiņas palīdzība (LCA)
Brīdinājums par aizmugurē šķērsojošu satiksmi (RCTA)
Eksterjers
Buferis virsbūves krāsā
Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā
Sānu spoguļi virsbūves krāsas korpusā
Priekšējais režģis tumšā sudraba krāsā
Elektriski regulējami sānu spoguļi
Elektriski apsildāmi sānu spoguļi
Apsildāms aizmugurējais stikls
LED dienas gaitas lukturi
Dubļu sargi priekšā un aizmugurē
Sānu uzlikas dabīgā krāsā
Riteņu arku uzlikas dabīgā krāsā
Projekcijas tipa priekšējie lukturi
Aizmugures spoileris
Aizmugures spoileris ar iebūvētiem LED stopsignāliem
Aizmugurējā stikla tīrītājs un mazgātājs
Tonēti stikli
Priekšējā bufera apakšējais aizsargs tumšā sudraba krāsā
Aizmugurējā bufera apakšējais aizsargs tumšā sudraba krāsā (tikai 4WD)
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi
Lukturu atliktās izslēgšanas funkcija
Priekšējie miglas lukturi
LED aizmugurējie lukturi
Sānu spoguļi ar integrētiem pagrieziena rādītājiem
Tonēti aizmugurējie sānu stikli
Stāvvietā novietošanas palīdzības sistēma aizmugurē
Jumta sliedes
Statiskie pagrieziena lukturi
Dubultais izpūtējs (tikai 4WD)
Vējstikla un priekšējo durvju stiklu termiskā aizsardzība Solar Control
Vējstikla tīrītāju atkausēšana
Priekšējā virsbūves statņa tekstila apdare
Hromēts priekšējais režģis
Atpakaļskata kamera

Classic

Comfort

Style

Premium

Classic

o
o
o
o
o
o
Comfort

o
o
o
o
o
Style

Premium

o
-

o

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Versija 022018

Hromēta durvju dekoratīvā uzlika
Stāvvietā novietošanas palīdzības sistēma priekšā un aizmugurē
Priekšējo durvju ārējo rokturu izgaismojums
Izkāpšanas/iekāpšanas apgaismojums sānu spoguļos
Hromēti ārējie durvju rokturi
LED priekšējie lukturi ar tīrītājiem
Panorāmas lūka
Salons
12 V rozete bagāžas nodalījumā
12 V rozetes (2 gab.)
60:40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi
Palīgrokturis pasažiera pusē
Palīgrokturi pie aizmugures sēdekļa (2 gab.)
Centrālais mēraparātu panelis ar metāla apdari
Auduma sēdekļu apdare
instrumentu panelis (ar 3,5" Mono TFT LCD ekrānu)
Drēbju pakarināmie uz rokturiem, kas atrodas griestu malās (aizmugurē)
Durvju sliekšņu uzlikas
Karšu kabatas priekšējās un aizmugurējās durvīs
Elektriskie logi priekšā
Kabatas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm
Priekšējo sēdekļu apsilde
Cimdu nodalījuma apgaismojums
Stikla tīrītāji ar periodisku darbības režīmu
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
Bagāžas tīkla āķi
Bagāžas nodalījuma pārsegs
Zemgrīdas kaste bagāžas nodalījumā
Lasīšanas lampa ar saulesbriļļu glabātavu
Metāliskas krāsas iekšējie durvju rokturi
Elektriskie logi aizmugurē
Elkoņa balsts aizmugures sēdeklī
Reostats
Stūre ar regulējamu augstumu un attālumu
Biļešu turētājs vadītāja puses saulessargā
Saulessargi ar spogulīšiem
Logu mazgāšanas šķidruma līmeņa sensors
Apsildāma stūre
Stūres ādas apdare
Pārnesumu pārslēga uzgalis ar ādas apdari
Elkoņa balsts ar glabātavu
Hromēti iekšējie durvju rokturi
Elektriski regulējams vadītāja sēdekļa jostasvietas atbalsts
Salona atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos
Cimdu nodalījums ar atvēsināšanas funkciju
Bagāžas nodalījuma tīkls
Lietus sensors
Aizmugures sēdekļa apsilde
Saulessarga spogulīšu apgaismojums
Komforts
6 skaļruņi
Papildu PTC sildītājs
Bluetooth brīvroku sistēma
Salona gaisa filtrs
Elektriskais stikla pacēlājs ar automātisku pacelšanas un nolaišanas funkciju vadītāja pusē
Manuālais gaisa kondicionētājs
Trīskāršais viena pieskāriena pagrieziena rādītājs
Radio un multimediju atskaņotājs ar 3,8" Mono LCD ekrānu
Centrālās atslēgas tālvadība
Audiosistēmas vadības slēdži uz stūres
Borta dators
USB/AUX pieslēgvieta
Gaisa jonizators Cluster ionizer
Kruīza kontrole
Elektriskais stikla pacēlājs ar automātisku pacelšanas un nolaišanas funkciju vadītāja pusē
Pilnībā automātiska divzonu klimata kontroles sistēma
Stūres elektropastiprinātājs Flex Steer (tikai manuālajai ātrumkārbai)
Ventilācijas atveres aizmugurējā konsolē
Ātruma ierobežotājs
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Automātiskā sistēma Auto Defog miglas un sarmas notīrīšanai no priekšējā stikla
Braukšanas režīma izvēle (tikai DCT un automātiskajai ātrumkārbai)
Audio un navigācijas sistēma ar 8" LCD skārienekrānu
Inteliģentās atslēgas sistēma ar iedarbināšanas pogu
Vadītāja sēdekļa ādas polsteris ceļgaliem
Supervision Cluster instrumentu panelis (ar 4,2" TFT LCD ekrānu)
Intelektuāla stāvvietā novietošanas palīdzības sistēma (SPAS)
Inteliģentas elektriski veramas bagāžas nodalījuma durvis
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis (10 veidi)
Ventilējami priekšējie sēdekļi
Ādas sēdekļu apdare
Elektriski regulējams priekšējais pasažiera sēdeklis (8 veidi)
Riteņi un riepas
6.5J x 16" lietie diski + 215/70 R16 riepas
7.0J x 17" lietie diski + 225/60 R17 riepas
7.5J x 19" lietie diski + 245/45 R19 riepas
Rūpnīcas papildaprīkojums
Metāliskā krāsa
Pilnizmēra rezerves ritenis (tikai 4WD)
Inteliģentas elektriski veramas bagāžas nodalījuma durvis (tikai saistībā ar Style Safety paketi)
Classic Plus-pakete: Kruīza kontrole, apsildāma stūre, stūres ādas apdare, pārnesumu pārslēga
uzgalis ar ādas apdari, stāvvietā novietošanas palīdzības sistēma aizmugurē, jumta sliedes,
ātruma ierobežotājs
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Comfort Safety-pakete: Autonomā avārijas bremzēšanas sistēma (AEB), aklās zonas
noteikšanas sistēma (BSD), hromēts priekšējais režģis, frontālās sadursmes brīdinājuma sistēma
(FCWS), kustības joslas maiņas palīdzība (LCA), palīdzības sistēma automašīnas noturēšanai
kustības joslā (LKAS), brīdinājums par aizmugurē šķērsojošu satiksmi (RCTA)
Navigation-pakete: Audio un navigācijas sistēma ar 8" LCD skārienekrānu, atpakaļskata
kamera
Style Safety-pakete: Autonomā avārijas bremzēšanas sistēma (AEB), aklās zonas noteikšanas
sistēma (BSD), frontālās sadursmes brīdinājuma sistēma (FCWS), kustības joslas maiņas
palīdzība (LCA), LED priekšējie lukturi ar tīrītājiem, brīdinājums par aizmugurē šķērsojošu satiksmi
(RCTA)
Leather-pakete: Ādas sēdekļu apdare, elektriski regulējams vadītāja sēdeklis (10 veidi), elektriski
regulējams priekšējais pasažiera sēdeklis (8 veidi)
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