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Szanowni Państwo,
dziękujemy za zainteresowanie marką Hyundai. Przedstawiamy konfigurację wybranego przez Państwa modelu wraz
z propozycją warunków cenowych. Staraliśmy się maksymalnie dostosowac ją do Państwa wymagań, jeśli jednak
życzą sobie Państwo dokonać jakichkolwiek zmian, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Satysfakcja Klienta jest dla nas najważniejsza zarówno podczas projektowania i tworzenia samochodu, jak i na etapie
sprzedaży.
Wierzymy, że nasze samochody w pełni sprostają Państwa potrzebom i ufamy, iż wybiorą Państwo markę Hyundai.
Z poważaniem,
ALEKSANDER MACHERZYŃSKI

Prezentowane na stronach niniejszej oferty graficzne prezentacje (rysunki i fotografie) mają charakter poglądowy i mogą róznić się
od rzeczywistych. Ewentualne warunki dotyczące formy finansowania i ubezpieczenia będą objęte odrębną informacją i ofertą.
Podane ceny w PLN zawierają podatek VAT. Poszczególne elementy promocji obowiązują do jej odwołania lub do wyczerpania
zapasów. Uzyskanie poszczególnych rabatów może być warunkowane okazaniem wymaganej dokumentacji – więcej szczegółów
u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.
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Wybrana wersja

Cena standard

TUCSON SUV 1.6 T-GDI Platinum N Line
Kolor nadwozia: PY1 : Polar White z dachem Phantom
Black
Wnetrze: NNB : N Line

Rabat

Cena dla Klienta

181.900,00 zł
1.100,00 zł

Opcje i pakiety fabryczne
Dach w kontrastowym kolorze
Premium Seats

2.000,00 zł
4.900,00 zł

Podsumowanie
RAZEM BRUTTO

189.900,00 zł

189.900,00 zł

RAZEM NETTO

154.390,24 zł

154.390,24 zł

Forma finansowania:
Ubezpieczenie:

(Indywidualny) Inne finansowanie

Uwagi
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Wyposażenie
Bezpieczeństwo
Poduszki bezpieczeństwa przednie
Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe
Poduszka bezpieczeństwa centralna
ABS + ESC+ DBC + HAC + TSA + MCB
Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold
Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach
Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
System monitorowania martwego pola (BCW)
Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
System monitorowania ciśnienia w oponach
Inteligentny asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA)
Asystenta unikania kolizji czołowych (FCA) z funkcją Junction Turning
Podążanie na pasie ruchu (LFA)
System monitorowania tylnej kanapy (RSA) z czujnikami ultradźwiękowymi
System wyświetlający widok z martwego pola (BVM)
System ratunkowy eCall
Immobilizer

Komfort
System Stop/Go (ISG)
Skrzynia biegów sterowana za pomocą przycisków (shift-by-wire)
Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
Automatyczne włączanie świateł
Fotele przednie elektrycznie sterowane (fotel kierowcy z pamięcią ustawienia)
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego (2 kierunki)
Walk-in device
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Fotele przednie i tylne podgrzewane
Fotele przednie wentylowane
Szyby sterowane elektrycznie (z funkcją Auto Up / Down)
Podgrzewana kierownica
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Panel do obsługi klimatyzacji z tyłu (trzecia strefa)
Nawiewy powietrza w drugim rzędzie (pod fotelami)
Funkcja automatycznego odparowywania szyb
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
Inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go
Wybór trybów jazdy
Łopatki do zmiany biegów
Ogranicznik prędkości
Przednie i tylne czujniki parkowania
System kamer 360°
Czujnik deszczu
Inteligentna klapa bagażnika (z regulacją prędkości i wysokości otwierania)
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Wyposażenie
Bezkluczykowy dostęp
Centralny zamek

Multimedia i nowoczesne technologie
Multimedia
Cyfrowe zegary z 10,25" kolorowym wyświetlaczem
Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
Port USB w konsoli centralnej
Port USB x 2 z boku konsoli centralnej
System multimedialny z 10,25" ekranem dotykowym, cyfrowym radiem DAB, nawigacją fabryczną i systemem
Bluelink
System Premium Audio KRELL
Głośniki w drzwiach przednich
Głośniki w drzwiach tylnych
Głośniki wysokotonowe, zewnętrzny wzmacniacz i głośnik centralny
Port USB
Sterowanie radiem na kierownicy
System Bluetooth z obsługą komend głosowych

Wewnętrzne
Zagłówki przednie z regulacją wysokości
Tylna kanapa składana w proporcji 40:20:40
Zagłówki tylne z regulacją wysokości
Centralny podłokietnik z uchwytami na napoje
Tapicerka skórzano-zamszowa
Gazetownik w oparciu fotela kierowcy
Gazetownik w oparciu fotela pasażera
Tylna kanapa składana zdalnie od strony bagażnika
Klamki wewnętrze w kolorze metalu
Listwy progowe Deluxe
Oświetlenie pierwszego rzędu
Oświetlenie drugiego rzędu
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Oświetlenie nastrojowe wnętrza
Schowek pod podłogą bagażnika
Siatka do mocowania bagaży
Haczyki do mocowania bagaży
Kierownica sportowa obszyta skórą
Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą (niedotyczy wersji Platinum)
Osłony przeciwsłoneczne
Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem
Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem
Osłony przeciwsłoneczne rozsuwane
Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem
Roleta bagażnika
Metalowe nakładki na pedały
Żaluzje przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach
Gniazdo 12V w konsoli centralnej
Gniazdo 12V w bagażniku

Zewnętrzne
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Wyposażenie
Szyby przednie atermiczne
Szyby tylne przyciemniane
Szyba czołowa z powłoką akustyczną
Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
Reflektory LED z funkcją doświetlania zakrętów
Światła do jazdy dziennej LED
Światła pozycyjne LED
Tylny spoiler z trzecim światłem stop
Trzecie światło stop LED
Tylne światła przeciwmgielne
Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
Światła tylne LED
Boczne lusterka w kolorze nadwozia (dla N Line czarne błyszczące)
Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane
Lusterka boczne elektrycznie składane
Wykończenie grilla w kolorze ciemnego chromu
Zderzaki z listwami ozdobnymi w kolorze czarnym
Relingi dachowe
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Boczne listwy w kolorze nadwozia
Listwa okienna w kolorze czarnym
Zderzaki z ozdobnymi listwami w kolorze srebrnym
Dwukolorowe nadwozie z kontrastowym dachem
Felgi aluminiowe 19"
Zestaw naprawczy
Opony Continental
Wiązka do haka holownicznego
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Gwarancja na samochód
5 lat gwarancji bez limitu kilometrów1
5 lat Assistance
5 lat bezpłatnej kontroli stanu technicznego
3 lata gwarancji na oryginalne akcesoria Hyundai MOBIS2

1

Powyższe informacje nie określają wszystkich warunków gwarancji. W przypadku, gdy zakup samochodu nastąpił w celu prowadzenia jednej z nastepujących
działalności gospodarczych: taksówka, wypożyczalnia, płatny przewóz osób, gwarancja mechaniczna wynosi 3 lata (36 miesięcy) z limitem 100 000 kilometrów w
zależności, co wystąpi wcześniej, podobne ograniczenia dotyczą innych elementów gwarancji. Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Szczegółowe warunki
gwarancji znajdują się w Ksiązce Gwarancyjnej.
2

Powyższe informacje nie określają wszystkich warunków gwarancji. Gwarancja wynosi 2 lata w przypadku oryginalnych części zamiennych Hyundai oraz 3 lata w
przypadku oryginalnych akcesoriów Hyundai MOBIS. W przypadku, gdy zakup samochodu nastapił w celu prowadzenia jednej z następujących działalności
gospodarczych: taksówka, wypożyczalnia, płatny przewóz osób, gwarancja na części zamienne Hyundai 2 lata z limitem 40 000 kilometrów w zależności, co wystąpi
wcześniej, podobne ograniczenia dotyczą innych elementów gwarancji. Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.
Podane w niniejszym zestawieniu informacje na temat możliwej gwarancji nie stanowią oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego i nie
określają wszystkich warunków gwarancji. Podane dane dotyczące gwarancji mają charakter informacyjny. Szczegółowe warunki gwarancji na samochód znajdują się w
Książce Gwarancyjnej. Szczegółowe warunki gwarancji na części i akcesoria dodatkowe znajdują się w Ksiązce Gwarancyjnej oraz w Ogólnych Warunkach Gwarancji na
Części i Akcesoria znajdującego się pod adresem https://www.hyundai.com/pl/serwis/serwis/oryginalne-czesci.html. Bezpłatna kontrola stanu technicznego nie jest
kontrola wymaganą przez przepisy prawa (obowiązkowy przegląd techniczny). Informujemy, że zawarte w niniejszym dokumencie i podane przez Pana/Panią dane
osobowe są przetwarzane przez wskazanego powyżej Dealera Hyundai oraz są przekazywane do Hyundai Motor Poland w celu właściwej realizacji świadczonej dla
Państwa usługi. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania Pana/Pani danych znajdują się w informacji o prywatności dostępnej u Autoryzowanego
Dealera Hyundai, w Autoryzowanej Stacji Obsługi oraz na stronie https://www.hyundai.com/pl/polityka-prywatnosci.html. W przypadku pytań lub wątpliwości
dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt.
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