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Шетте қалмаңыз, 
ерекшеленіңіз!
Су жаңа Tucson — бұл модель тарихындағы көлік жүргізудің
жаңа дәуірінің басталуы. Көлік жүргізу мен жайлылыққа ерекше 
көзқарас. Ерекше, жарқын, харизматикалық, ол үйреншіктіліктен 
бас тартады және әр бөлшекке жаңа көзқарас ұсына отырып, 
кроссоверлер сегментінің шекараларын кеңейтеді. Автокөліктің
сыртқы түрі ұмытылмас әсер қалдырады. Салонның кең

интерьері, ыңғайлылықтың жоғары деңгейі және модельдің
тиімділігі күткеніңізден асып түседі.
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Жаңа уақыттың  
әсерлі дизайны.
Стильді көлемді радиатор торы, Tucson жаңа моделінің бүйір беттеріндегі 
зергерлік екпіндер футуристік бейнелерді жақсы көретіндерді таң қалдырады. 
Жаңа және батыл дизайнерлік стиль «спорттық-сезімтал» деп аталды. Ең 
заманауи цифрлық жобалау құралдары бірегей бейнені жасауға мүмкіндік 
берді. Жасырын күндізгі жүріс шамдары, ішкі бұрыштары бар дөңгелек 
аркалар және кереғар бүйірлік қаптама — барлығы жаңа Tucson кроссоверінің 
бейнесінде іске асырылған.
Сіз назардан тыс қалмайсыз!
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Tucson — кроссовер 
сегментіндегі жаңа 
көзқарас.

Өз класындағы ең сенімді кроссоверлердің бірі жүргізуші мен 
алдыңғы жолаушыны бір-бірімен соқтығысудан қорғайтын 
орталық қауіпсіздік көпшігін қоса алғанда, жеті қауіпсіздік 
көпшігіне иеленді. Сондай-ақ Tucson моделі климаттық 
қондырғының жұмысы кезінде жолаушылардың ауа 
ағындарымен тікелей байланысын азайтатын жүйе Multi-Air 
Mode технологиясымен жабдықталған Hyundai модельдерінің 
арасындағы алғашқысы атанды.
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Кеңшілікті сезініңіз.
Кроссовердің кең салоны алғашқы секундтардан-ақ терең әсер қалдырады. Жиектемесіз ашық аспаптар тақтасы 
айтарлықтай жаңалық болды. Ол интерьерге премиумды жоғары технологиялық көрініс береді және салонда тыныштық, 
қауіпсіздік пен сенімділік атмосферасын жасайды. Кіріктірілген, көзге көрінбейтін, инновациялық көп режимді желдету 
жүйесі салон бойынша суық және жылы ауаны біркелкі таратады, сондықтан сіз оның жұмыс істеп тұрғанын тіпті сезбей 
қаласыз, бірақ абсолютті жайлылықты сезінесіз.

Сенсорлық дисплейі бар мультимедиялық жүйе
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Диагоналі 10,25 дюйм болатын толық цифрлық бақылау тақтасы Ауа баптаудың озық технологиялары
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Өмір — бұл жекелеген сәттер.
Жеке турға барсаңыз да немесе отбасыңызбен саяхаттасаңыз да — жаңа Tucson-да 
әр сапарды қуаныш пен жайлылық сәттерімен толтыру үшін барлығы бар. Барлық 
жолаушылар үшін жеткілікті орын қарастырылған. Орындықтардың артқы қатары 
жинақы түрде бүктеледі, соның арқасында жүксалғыштың көлемін 1 903 литрге 
дейін ұлғайтуға болады. Сондықтан сапар барысында өзіңіз де, қасыңыздағы 
серіктеріңізге де мінсіз ыңғайлылықты сезінесіздер.
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Цифрлық саяхат  
Tucson—нан басталады.

Сенсорлық дисплейі бар мультимедиялық жүйе

Егер жаныңызда сенімді жолсерігіңіз болса, кез келген сапарда уақыт тез өтеді. Футуристік кроссовердің ақпараттық-
ойын-сауық жүйесінде сізді жалығып кетуден құтқаратын диагоналы 10,25 дюймді дисплей және KRELL премиум-класты 
динамиктері бар. Сенсорлық экранның көмегімен ыңғайлы басқарудың және смартфонмен жылдам синхрондаудың 
арқасында сіз әрқашан жеке контентіңізге қол жеткізе аласыз.

18



* Жабдықтар мен жиынтықтар нарыққа байланысты өзгеше болуы мүмкін. Бар болуы туралы ақпарат алу үшін жергілікті дилерге хабарласыңыз.

KRELL ұсынған премиум-класты аудиожүйе Интеллектуалды круиз-бақылау
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Қарқынды сіз белгілейсіз.
Газ басқышын басу арқылы сіз ұмытылмас әсерлер мен заманауи технологиялар әлеміне енесіз. 
Жаңа Tucson жүрегіңізді тезірек соғуға мәжбүрлейді! Hyundai компаниясының жаңа әзірлемесі 
— Smartstream қозғалтқыштар тобы — оңтайлы динамикалық сипаттамаларды қамтамасыз 
етеді. Smartstream қозғалтқыштар тобы жаңа Tucson жинақталатын қозғалтқыштардың екі 
модификациясында қолжетімді.

Smartstream қозғалтқыштары

190
2.5 (бензинді)

Максималды қуаты
а. к. / 6100 айн/мин

242 Максималды айналу сәті  
Нм / 4000 айн/мин

186
2.0 (Дизельді)

Максималды қуаты
а. к. /4000 айн/мин

416 Максималды айналу сәті  
Нм / 2000 - 2750 айн/мин

2.0 (бензинді)

192 Максималды айналу сәті
Нм / 4500 айн/мин

149 Максималды қуаты
 а. к. / 6200 айн/мин
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Жаңа Tucson — қалалық кроссоверден де артық. HTRAC интеллектуалды толық 
жетекті жүйесі кез келген ауа райында және кез келген жолда көлік жүргізу 
сенімділігін қамтамасыз етеді. Қар, балшық, құм белгіленген маршруттан 
таюға мәжбүр етпейді. Terrain режимі Қазақстанның климатына арнайы 
бейімделген.

Сынақтарға дайын.

HTRAC толық жетек жүйесі
Ауа райы қиын болған жағдайда HTRAC толық жетекті басқару жүйесі сізге 
байсалды қозғалуға көмектеседі. Инновациялық электроника нақты уақыт 
режимінде жолдың жылдамдығы мен жағдайын қадағалайды. Алынған 
мәліметтер негізінде HTRAC айналу сәтін төрт дөңгелектің арасында 
автоматты түрде бөледі, ал қажет болған жағдайда дөңгелектердің 
әрқайсысын тежейді, осылайша қиын ауа райында жолға сенімді ілінісуді 
және бағдарлық тұрақтылықты қамтамасыз етеді.

Қозғалыс режимі (Drive Mode)
Қозғалыс режимдерінің арасында ауыса отырып, сіздің стиліңізге сәйкес 
келетін параметрлерді таңдаңыз: NORMAL режимі көлікті күнделікті еркін 
жүргізу үшін, ECO режимі — отынды барынша тиімді пайдалану үшін. 
SPORT режимі жылдам екпіндеуге арналған, ал SMART режимінде берілісті 
ауыстыру интервалдары сіздің соңғы уақыттағы жүргізу стиліңізге сәйкес 
автоматты түрде реттеледі.

Жолсыздық режимі (Terrain Mode)
Жаңа Tucson кез келген ауа-райы жағдайына оңай бейімделеді. Басқару 
жүйесін «ҚАР», «БАЛШЫҚ», «ҚҰМ» үш басқару режимінің біріне ауыстыру 
үшін джойстикті бұрсаңыз жеткілікті.
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Hyundai SmartSense

Қиылыста солға бұрылған кезде соқтығысуды болдырмау функциясы бар (FCA-JT) алдыңғы кедергіге дейін автоматты тежеу жүйесі (FCA)

Алдыңғы кедергіге дейін автоматты тежеу жүйесі енді қиылыста бұрылған кезде соқтығысуды болдырмау функциясын қамтиды. Егер 
қиылыста сол жаққа бұрылған кезде қарсы бағытта келе жатқан көлік құралымен соқтығысу қаупі туындаса, жүйе шұғыл тежеуді іске қосады.

Соқыр аймақта автомобильмен соқтығысуды болдырмау жүйесі 
(ВСА)

Автомобильдің артқы жағына орнатылған радарлардың көмегімен 
соқыр аймақтар аймағындағы жағдайды қадағалайды.  
Бұл жүргізушіге жол ағынында маневр жасау кезінде төтенше 
жағдайдан аулақ болуға көмектеседі. 
 
Соқыр аймақтарды шолу жүйесі (ВVМ)
Бұрылу көрсеткіші қосылған кезде, бүйірлік айнадағы камерадан 
алынған бейне аспаптар тақтасының дисплейіне шығарылады, 
бұл жүргізушіге автомобильдің айналасындағы жағдайды сенімді 
бақылауға көмектеседі.автомобиля.
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* Жабдықтар мен жиынтықтар нарыққа байланысты қзгеше болуы мқмкін. Бар болуы туралы ақпарат алу қшін жергілікті дилерге хабарласықыз.

Адаптивті круиз-бақылау (SCC) 

Жүргізуші тарапынан ешқандай қосымша іс-қимылдарды 
талап етпей, белгіленген жылдамдықты және алда келе 
жатқан көлік құралына дейінгі қашықтықты сақтайды.

Автомобильді қозғалыс жолағының ортасында ұстау функциясы бар (LFA) 
автомобильді қозғалыс жолағында ұстау көмекшісі (LKA) 

Кіріктірілген камераның көмегімен жол таңбалары сызықтарын қадағалай 
отырып, автомобильді жолақтың ортасында ұстап тұруға көмектеседі.

Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері

Автомобильдің айналасында кедергілер анықталған жағдайда 
автомобильді тұраққа қою кезінде зақымдануды болдырмауға 
көмектесе отырып, жүргізушіге кедергілермен қауіпті 
жақындасу туралы ескертеді.
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Ережелерді 
өзгертетін 
автомобиль.
Әр жаңа күн қандай сынақтар дайындап тұрса да, сіз оларды 
Tucson сияқты белгіленген ережелерді өзгертетін жаңа 
буын кроссоверінің рулінде сенімді түрде күтіп аласыз. Ол 
өміріңізді айтарлықтай жеңілдететін сенімді инженерлік 
шешімдерді, фирмалық стильді және тартымды жоғары 
технологиялық функцияларды біріктіреді.
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Жабдықтар

Автоматты ашу жүйесі бар жүксалғыш 
есігінің электр жетегі

Есіктердегі хромдалған молдингтер 
(опция)

Күміс түсті радиатор торы Артқы көрініс айналарындағы бұрылыс 
сигналдарының жарықдиодты 
қайталағыштары (опция)

Аралас артқы шамдар (стандартты 
жабдықтау)

Dark Black қара түсті хромдалған 
радиатор торы

Люгі бар панорамалық шатыр

Проекциялық типті фаралар (стандартты 
жабдықтау)

Жарықдиодты артқы шамдар (опция)

Жарықдиодты фаралар MFR (опция)
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Толық автоматты кондиционерлеу жүйесі4,2-дюймдік TFT экраны бар Supervision 
аспаптар тақтасы

Салонның амбиентті жарықтандыруы Walk-In механизміАлдыңғы орындықтарды желдету

Жүргізуші орындығының жады 
функциясы

17-дюймдік жеңіл балқығыш дөң-
гелек дискілер 

18-дюймдік жеңіл балқығыш 
дөңгелек дискілер

19-дюймдік жеңіл балқығыш 
дөңгелек дискілер

Shift-by-wire технологиясы бар АБАҚ  
(опция)

* Жабдықтар мен жиынтықтар нарыққа байланысты өзгеше болуы мүмкін. Бар болуы туралы ақпарат алу үшін жергілікті дилерге хабарласыңыз.

Сымсыз зарядтау құрылғысы Артқы орындықтарды жылыту
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Шанақтың түстері

Интерьердің түстері

Ақ White Cream Күміс түсті Shimmering 
Silver

Сұр Titan Gray Қызыл Crimson Red Теңіз толқынының түсі Қола түсті Silky Bronze Күңгірт-сұр Amazon Grey Қара Phantom Black

Қара Сұр

Қара көк Қоңыр

Мата

Мата

Былғары

Былғары

Мата

Мата

Былғары

Былғары
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Түрі
TUCSON

Smartstream G2.0 Smartstream G2.5 2,0 CRDI

Қозғалтқыш түрі Екі жоғарғы үлестіруші біліктері бар 4 цилиндрлі Екі жоғарғы үлестіруші біліктері бар 4 
цилиндрлі Турбоүрлемі бар дизельді

Жұмыс көлемі, см3 1999 2497 1999

Максималды қуат, а. к. / айн/мин 149 / 6200 190 / 6100 186 / 4000

Максималды айналу сәті, Нм / айн/мин 192 / 4500 242 / 4000 416 / 2000 - 2750

Тежегіштер

Алдыңғы Желдетілетін тежегіш дискілер

Артқы Желдетілмейтін тежегіш дискілер

Аспа

Алдыңғы Тәуелсіз, серіппелі, Макферсон типті, көлденең орнықтылықты тұрақтандырғышы бар

Артқы Көпиінтіректі

Шиналар

215/65R17, 235/55R18, 235/50R19

● Жоғарыда көрсетілген мәндер алдын ала бағалау нәтижесінде алынған және өзгертілуі мүмкін.
● Осы каталогта ұсынылған жабдықтардың бір бөлігі стандартты жабдықтау тізбесіне енбеуі мүмкін және, тиісінше, қосымша ақыға ұсынылуы мүмкін.
● Hyundai Motor Company техникалық сипаттамалар мен жиынтықталымды алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады.
● Каталогта көрсетілген түстер басып шығару кезінде түсті көрсету мүмкіндігінің шектеулі болуына байланысты нақты түстерден сәл өзгеше болуы мүмкін. 
● Қолжетімді түстер мен өңдеу материалдары туралы егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін дилеріңізге хабарласыңыз.

Сипаттамалары

Габариттік өлшемдер

Орындықтан төбеге дейінгі биіктік, мм Алдыңғы (люкпен) / артқы (люксіз) 1019 (968) / 1002 (990)

Аяққа арналған кеңістік, мм Алдыңғы / артқы 1052 / 1050

Иық деңгейіндегі салонның ені, мм Алдыңғы / артқы 1464 / 1422

Өлш. бір.: мм. * Жолтабанның ені • 17-дюймдік дөңгелек дискілері (алдыңғы/артқы): 1630/1637 • 18-дюймдік дөңгелек дискілері (алдыңғы/артқы): 1615/1622 • 19-дюймдік дөңгелек дискілері (алдыңғы/артқы): 1615/ 1622

Габаритті биіктігі

1655

Габаритті ені  
Жолтабан ені *

1865
1615

Жолтабан ені * 16224630
2755

Габаритті ұзындығы
Дөңгелек базасы
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Бір отбасы —  
көп артықшылықтар.

Әріптес банктермен бірлесіп Hyundai клиенттері үшін арнайы әзірленген. Кез 
келген Hyundai автосалонына келіңіз, кез келген банктің менеджерінен кеңес 
алыңыз және шарттары Сізді таңғалдырады! Егер Сіз жүрілген автомобиль 
сатып алғыңыз келсе, онда біздің Серіктес Банктер Сізге Hyundai клиенттері 
үшін арнайы әзірленген түрлі бағдарламалар бойынша кредит ресімдеуге 
көмектеседі.

Сіз Отандық автоөндірісті қолдаудың мемлекеттік бағдарламасын 
пайдалана аласыз және ең төменгі бастапқы жарнасы автомобиль 
құнының небәрі 10%-ын құрайтын 7 жылға жылдық 4% мөлшерлемемен 
жаңа Hyundai сатып алуға кредитті рәсімдей аласыз!

Hyundai Finance Жеңілдікпен кредиттеу

Сервис Trade in

Кепілдік Call center

СІЗДЕРГЕ HYUNDAI FINANCE БАҒДАРЛАМАСЫН 
ҰСЫНУҒА ҚУАНЫШТЫМЫЗ

ОТАНДЫҚ АВТОӨНДІРУШІЛЕРДІ ҚОЛДАУДЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

ОСЫ ЖЕРДЕ ЖӘНЕ ДӘЛ ҚАЗІР СІЗГЕ ДЕГЕН 
ҚАМҚОРЛЫҚПЕН!

«TRADE-IN» ТИІМДІ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ЖАҢА HYUNDAI АВТОМОБИЛІНЕ ӨНДІРУШІНІҢ 
КЕПІЛДІГІ

БАРЛЫҚ HYUNDAI ИЕЛЕРІ ҮШІН

Hyundai Auto Kazakhstan компаниясы өз клиенттеріне жақын болуға ұмтылады. 
Сондықтан біз әрқашан сіздердің қауіпсіздіктеріңіз туралы ойлаймыз. Біздің 
сіздерге деген қамқорлығымыз - жолда көлікпен қауіпсіз қозғалудың кепілі. 
Сіздердің назарларыңызға қалаларыңыздағы барлық Hyundai ресми Дилерлік 
орталықтарында Before Service бағдарламасын ұсынамыз. Before Service 
бағдарламасы автомобильді кешенді профилактикалық байқауды кедергісіз 
және қауіпсіз, ең бастысы тегін жүргізуге мүмкіндік береді.

Барлық Hyundai дилерлік орталықтарында «Trade-in» тиімді 
бағдарламасы басталады. Барлығы өте оңай: кез келген маркалы 
автомобиліңді жаңа Hyundai автомобиліне айырбаста. Толығырақ 
Қазақстан бойынша барлық Hyundai ресми дилерлік орталықтарында.

Өндірушінің кепілдігі 5 жыл және 100 000 км (қайсысы ертерек болатынына 
байланысты), Hyundai ресми Дилері автомобильді бірінші сатып алушыға 
сатқан (берген) сәттен бастап Сервистік кітапшада көрсетілген шектеулерді 
ескере отырып, бұл туралы Сервистік кітапшада кепілдіктің басталу күні 
туралы тиісті белгі куәландырады.

Дайындаушының кепілдігі Сервистік кітапшада келтірілген Hyundai 
автомобиліне кепілдік шарттарына сәйкес келетін ақаулық туындаған 
жағдайда, осы ақаулықтың сипаты Қазақстан Республикасы заңнамасының 
және Автомобильді пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына 
байланысты автомобильді жөндеу орнына өз жүрісімен жеткізуге мүмкіндік 
бермеген жағдайда ғана автомобильді ең жақын HYUNDAI ресми Дилеріне 
жеткізуге (эвакуациялауға) қолданылады.

7007 нөмірі бойынша клиенттерді қолдау қызметі 24\7 қолжетімді
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HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN
Брендтің Қазақстандағы ресми дистрибьюторы

www.hyundai.com 

Қазақстан бойынша бірыңғай тегін call-center 
Ұялы телефондардан қоңырау шалу: 7007

Дилер туралы ақпарат

Бұл кітапша басып шығару кезінде дұрыс болды. Алайда, Hyundai Auto Kazakhstan компаниясы өнімді үздіксіз 
жетілдіру және жақсарту саясатын ұстанатындықтан, ол осы жарияланымда сипатталған модельдердің 
ерекшеліктерін, түстерін және жиынтықталым элементтерін кез келген уақытта қосымша ескертусіз өзгерту 
құқығын өзіне қалдырады. Модельдердің түстері мен жиынтықталымдарының үйлесімі олар нақты болған 
жағдайда қолжетімді. Өзекті ақпарат алу үшін Hyundai ресми дилерлік орталықтарына хабарласыңыз.


