Tucson N sērija

Spēka pārvads un aprīkojums
1,6 T-GDI, 177 ZS, pilnpiedziņa, 7 pakāpju DCT automātiskā pārnesumkārba

N sērija
N sērija

Galvenās standarta iezīmes

Inteliģentās atslēgas sistēma
N sērijas eksterjers
N sērijas salons
Elektriski vadāmu aizmugures durvju sistēma ar brīvroku funkciju
Navigācijas sistēma ar 8 collu skārienekrānu
Bezvadu viedtālruņa lādētājs
Divu zonu gaisa kondicionēšanas sistēma
Kruīza kontrole
Apsildāma stūre
Atbalsta Apple CarPlay un AnroidAuto
Atpakaļskata kamera
Priekšējais un aizmugurējais sensors auto novietošanai
Jumta sliedes

Eksterjers
Metāliska, perlamutra vai īpašā eksterjera krāsa
Režģis
Ārējie durvju rokturi
Ārējais spogulis - spīdīgi melns - elektronisks, apsildāms
Priekšējie lukturi
N sērijas LED dienas gaitas lukturi
N sērijas priekšējais buferis
N sērijas sānu durvju moldings grafīta krāsā
Jumta sliedes
Elektriski nolokāmi ārējie spoguļi
Statiskie pagrieziena apgaismošanas lukturi
Priekšējie miglas lukturi
Aizmugures LED kombinētais lukturis
Aptumšoti un tonēti stikli
Inteliģenta tālā gaisma

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

o
Hromēti/melni - N sērija
Virsbūves krāsā
●
Projekcijas tipa halogēna lukturi
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Komforts un ērtības

N sērija

Gaisa kondicionēšanas sistēma
Automātiska lukturu vadība
Priekšējo/aizmugures logu elektropiedziņa /vadītāja puses loga automātiska
Bīdāms priekšējais centrālais elkoņa balsts
Elektrohromatisks salona atpakaļskata spogulis (ECM) + kompass
Apsildāmi 3 līmeņu priekšējie sēdekļi
Kruīza kontrole
Apsildāma stūre
Sähkösäätöinen ristiselän tuki
Automātiska logu aizsvīduma likvidēšanas sistēma
Izkāpšanas/iekāpšanas apgaismojums
Lietus sensors
Inteliģentās atslēgas sistēma
Priekšējais un aizmugurējais sensors auto novietošanai
Elektriski vadāmu aizmugures durvju sistēma ar brīvroku funkciju
Priekšējie elektriski regulējami sēdekļi
2 līmeņu aizmugurējo sēdekļu sildītājs

Salons

Divu zonu automātiska gaisa
kondicionēšana
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N sērija

N sērijas sporta sēdekļi
N sērijas stūre un pārnesumkārbas pārslēdzēja poga
N sērijas sporta sēdekļi, ādas un zamša ar sarkanām kontrastējošām šuvēm un N logotipu
Melns ādas mērinstrumentu panelis ar sarkanām šuvēm
Melns salona jumts
Informācija un izklaide
Navigācijas sistēma, 8" krāsu skārienjutīgs ekrāns, Apple CarPlay un AndroidAuto,
atpakaļskata kamera un haizivs spuras tipa antena
USB+AUX priekšpusē, USB otrajā rinā
Bluetooth ääniohjauksella

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
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N sērija
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Super Vision Cluster (4,2 collu TFT LCD)
Inteliģentā ātruma ierobežojumu brīdinājumu sistēma (ISLW)
Bezvadu viedtālruņa lādētājs

●
●
●

Fresh
Comfort
Drošība
Riepu mobilitātes komplekts
6 drošības spilveni
ABS, ESS, ESC
Aktīvs dzinēja pārsegs
Vējstikla šķidruma līmeņa sensors
Joslas ieturēšanas palīgsistēma, LKA
Atpakaļskata kamera ar dinamiskām palīglīnijām, priekšējie un aizmugures
stāvvietas sensori

N sērija
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Papildaprīkojums
N sērija

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

o

KRELL Premium skaņas sistēma 10 skaļruņi, pastiprinātājs un DAB radio

o

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

o

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.

o

Panorāmas jumta lūka

o

Virsbūves krāsas
Metāliska, īpašā vai perlamutra krāsa par papildu samaksu

Engine Red pamata krāsa

Fiery Red metāliskā krāsa

Moon Rock metāliskā krāsa

Olivine Grey metāliskā krāsa

Platinum Silver perlamutra krāsa

Polar White pamata krāsa

Micron Grey metāliskā krāsa

Phantom Black perlamutra krāsa

Shadow Gray īpaša krāsa

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

