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Hyundai Tucson

 Class of its own

הכביש.  על  לפספס  אפשר  שאי  מרגש  בעיצוב  טוסון,  יונדאי 

החל  ואלגנטיות,  עצמה  של  נדיר  שילוב  משדר  הנועז  העיצוב 

מעיצוב הפנסים הקדמיים, דרך חישוקי הסגסוגת ועד לפרטים 

הטוסון  הפנורמי.   *OPEN SKY ובגג  המשתמש  בחווית  הקטנים 

זכה לפרסים רבים בתחום העיצוב והאיכות משלל כתבי העת 

המוערכים בעולם.
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חווית נהיגה מפנקת 

המרווח  ואלגנטיות.  הרפתקנות  המשלב  מוקפד  באופן  מעוצב  טוסון  יונדאי 

הפנימי עוצב תוך חשיבה על חווית המשתמש ברכב ונועד לאפשר מרווח ונוחות 

מקסימלית לנהג ולנוסעים. הטוסון מרווח ומאובזר, המושבים נוחים ומרופדים 

בחומרים איכותיים ובכך כל נסיעה שגרתית הופכת לחוויה נעימה במיוחד.
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עיצוב בולט ומוביל

| *בדגמי 2 ל' בלבד.
חלק מהאפליקציות מתבססות על סים סלולארי הניתן ללא עלות לתקופה מוגבלת

סביבת הנהג ביונדאי טוסון כוללת שלל טכנולוגיות מתקדמות המייצרות רמה גבוהה של ביצועים 

ונוחות מיטבית בנהיגה. 

מערכת Connected Car מתקדמת

מערכת  של  המתקדמים  השירותים  ממיטב  גם  ליהנות  ניתן  טוסון,  ביונדאי  הנהיגה  מחווית  כחלק 

רדיו מקומיות  Waze, להאזין לתחנות  לנווט לכל מקום באמצעות אפליקצית   .*Connected Car-ה

ובינלאומיות, לחנות בקלות עם אפליקציות פנגו וסלופארק וכמובן, ליהנות מהשירות של יונדאי בכל מקום 

ובכל זמן עם מסכי עזרה אינטרנטיים.
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חלל פנימי מרווח

| * בדגם SUPREME ובדגם OPEN SKY בלבד.

החלל הפנימי מרווח ומרופד בחומרים איכותיים ומאפשר חווית נהיגה מיטבית. לוח המחוונים בעיצוב חדשני 

וחד, הגה מצופה עור, גג פנורמי נפתח* גדול במיוחד המאפשר חדירה של אור ואוויר צח אל תא הנוסעים. 

בימים חמים, כיסוי נגלל ועמיד מבודד את חלל הרכב מהחום שבחוץ.
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מערכות בטיחות מתקדמות

ביונדאי טוסון מגוון מערכות בטיחות הכוללות:

• מערכת בקרת יציבות מתקדמת - המסייעת לשמור על כיוון הנסיעה שנבחר גם 	

בתנאי אחיזה לקויים וגם בעת התמודדות עם הפתעות בדרך ושינויי כיוון פתאומיים.

• מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים. 	

• שש כריות אוויר.	

• תאונות 	 במניעת  המסייעת  המהפכנית  הטכנולוגיה  בעלת   Mobileye מערכת 

התנגשות  מפני  התרעה  מנתיב,  סטייה  על  התרעה  כוללת  המערכת  דרכים. 

ברכב שמלפנים בדרך עירוניות, התרעה על אי שמירת מרחק והתרעה על סכנת 

התנגשות בהולכי רגל או רוכבי אופניים*.

* התרעת הולכי רגל פעילה באור יום בלבד
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אבזור עד 

הפרטים הקטנים

סביבת נהג מעוצבת תוך חשיבה על חווית משתמש נוחה ויעילה

הכוללת כפתורים חיוניים בסביבת הנהג כמו בקרת שיוט ומתגי

הפעלה למערכת השמע על גבי גלגל ההגה.

ומוט  הגה  גלגל  האחורי*,  למושב  מיזוג  פתחי  גם   כולל  האבזור 

.(PRIVACY GLASS) הילוכים מצופים בעור ושמשות כהות

תא כפפות מקורר

תא הכפפות של יונדאי טוסון לא רק גדול ושימושי אלא גם מקורר 

משקה  בקבוקי  לאחסן  שניתן  כך  המיזוג,  מערכת  באמצעות 

ולשמור עליהם צוננים ומוכנים לשתיה לאורך כל הנסיעה.

תא מטען

 488 גודלו  במיוחד,  ושימושי  גדול  טוסון  יונדאי  של  המטען  תא 

ליטרים וניתן לאחסן בו כמות רבה של מטען. יונדאי טוסון כולל 

אפשרות לקיפול שורת המושבים האחורית ובכך להגדיל את חלל 

ההטענה עד לכדי 1,478 ליטרים, כך שניתן בקלות להסיע חפצים 

גדולים ואף ארוכים במיוחד.
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לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. לסוכנות הקרובה אליכם חייגו:

www.hyundaimotors.co.il או היכנסו לאתר האינטרנט

דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ*דגם

6.014בינעירוני9.8עירוני 4X2 TUCSON אוט׳ 1.6 ל׳ בנזין

6.114בינעירוני10.9עירוני 4X2 TUCSON אוט׳ 2.0 ל׳ בנזין

6.714בינעירוני11.2עירוני 4X4 TUCSON אוט׳ 2.0 ל׳ בנזין
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, 

   התשס״ט 2009

EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן*
זיהום מזערי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

  מצלמות רוורס6  כריות אוויר
  חיישני לחץ אויר  בקרת סטייה מנתיב
  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים

  שליטה באורות גבוהים  זיהוי כלי רכב בשטח מת
  בלימה אוטומטית בעת חירום  בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי תמרורי תנועה  זיהוי הולכי רגל

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמים:
מקרא: 4X2 TUCSON אוט׳ 1.6 ל׳ בנזין, 4X2 TUCSON אוט׳ 2.0 ל׳ בנזין, 4X4 TUCSON אוט׳ 2.0 ל׳ בנזין

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

4X2 TUCSON 6 אוט׳ 1.6 ל׳ בנזין253-062

4X2 TUCSON 6 אוט׳ 2.0 ל׳ בנזין253-065, 253-064, 253-066

4X4 TUCSON 6 אוט׳ 2.0 ל׳ בנזין 253-067


