
New Tucson - V5a



Uitrusting New Tucson V5a

Style
Veiligheid & aandrijving

Exterieur Bandenherstelkit

Koetswerk Elektronische systemen Exterieur

Buitenspiegels in koetswerkkleur ABS remsysteem met BAS (Brake Assist System) 19" alu velgen met 245/45 R19 velgen (niet voor 1,6 GDi)

Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels Electronic Stability Control (ESC) Radiatorrooster met chrome afwerking

Deurgrepen in koetswerkkleur Vehicle Stability Management (VSM) Skid plate achteraan (2,0 CRDi motoren)

Drempelbeschermers Roll over sensor Dubbele verchroomde uitlaat (2,0 CRDi motoren)

Zilverkleurig radiatorrooster Down hill brake control Omgevingsverlichting in de buitenspiegels

Dakrails Trailer stability assist Chrome afwerking onderaan de zijruiten

Dakspoiler in koetswerkkleur Airbags & veiligheidsgordels Warmtewerende voorruit

16" lichtmetalen velgen met 215/70 R16 banden Frontale airbags, laterale airbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan Donker getinte ruiten achteraan

Verlichting Verklikkersignaal niet-dragen veiligheidsgordel (voor- en achteraan)

Halogeenkoplampen In de hoogte verstelbare gordels vooraan Binnenuitrusting

LED dagrijverlichting Diversen Leder interieur (zwart of beige)

Automatische koplampen (lichtsensor) Anti-diefstalsysteem met immobilizer Elektrisch verstelbare zetels vooraan  (bestuurderszetel 10-weg, passagierszetel 8-weg)

One touch comfortrichtingaanwijzers Actieve motorkap Zetelverwarming achteraan

Ruitenwissers Parkeersensoren achteraan Supervision boordcomputer met 4,2" TFT kleurenscherm

Ruitenwissers met variabele intervalfunctie Smart key (openen en sluiten zonder sleutel)

Ruitenwisser achteraan met intervalfunctie

Veiligheid & aandrijving

Binnenuitrusting Exterieur Lane Keeping Assist (rijstrook assistent)

Ventilatie Koetswerk Speed Limit Information (verkeersborden herkenning)

Airconditioning Elektrisch inklapbare buitenspiegels Elektrische handrem (automatische transmissies)

Luchtzuivering Skidplate vooraan Parkeersensoren vooraan

Audio- & informatiesystemen 17" lichtmetalen velgen met 225/60 R17 banden

Geïntegreerde radio Verlichting

AUX- en USB aansluiting Statische bochtenverlichting

4 luidsprekers (2 vooraan / 2 achteraan) en 2 tweeters Mistlampen vooraan Exterieur

Bluetooth® handsfreesysteem Ruitenwissers 19" alu velgen met 245/45 R19 velgen

Vergrendeling Regensensor Radiatorrooster met chrome afwerking

Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden Ruitenwisser ontdooiing Skid plate achteraan voor (1,6T-GDi en 2,0 CRDi motoren)

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening Achterlichten met LED technologie Dubbele verchroomde uitlaat  (1,6T-GDi en 2,0 CRDi motoren)

Ruiten Omgevingsverlichting in de buitenspiegels

Elektrische ruiten vooraan met auto-down functie aan bestuurderszijde Binnenuitrusting Chrome afwerking onderaan de zijruiten & aan de deurgrepen

Elektrische ruiten achteraan Ventilatie Warmtewerende voorruit

Stuurinrichting en stuurwiel Automatische airconditioning Donker getinte ruiten achteraan

in de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel Verluchtingsroosters in de centrale console voor achterpassagiers Elektrisch panoramisch open dak

Lederen stuurwiel Automatische ontdooingsfunctie Automatische kofferklep (met handenvrij functie)

Audio stuurwielbediening Gekoeld handschoenkastje LED-koplampen

Cruise Control Audio- & informatiesystemen

Snelheidsbegrenzer Navigatiesysteem met 8" aanraakscherm Binnenuitrusting

Dashboard & Consoles Tom Tom Live Service - 7 jaar gratis Leder interieur (zwart of beige)

Boordcomputer met 3,5" TFT scherm Ruiten Elektrisch verstelbare zetels vooraan  (bestuurderszetel 10-weg, passagierszetel 8-weg)

Centrale armsteun vooraan Auto up-down functie aan bestuurderszijde Geventileerde zetels vooraan

Zetels Stuurinrichting en stuurwiel Zetelverwarming achteraan

Zwarte stoffen zetelbekleding Flex-steer / Drive Mode  (normaal/sport (& comfort voor manuele transmissies)) Verwarmd stuurwiel

Verstelbare hoofdsteunen voor- en achteraan Zetels Supervision boordcomputer met 4,2" TFT kleurenscherm

Neerklapbare achterbank (60/40) Bestuurderszetel met lendensteun (elektrisch verstelbaar) Smart key (openen en sluiten zonder sleutel)

ISOFIX-bevestigingspunten achteraan Verwarmbare voorzetels

Verstelbare rugleuning achteraan Diversen Veiligheid & aandrijving

Centrale armsteun achteraan met bekerhouders Binnenspiegel automatisch dimbaar met kompas Lane Keeping Assist (rijstrook assistent)

Diversen Verlichting voor de make-up spiegeltjes Speed Limit Information (verkeersborden herkenning)

leeslampjes vooraan Chrome afwerking van deurgrepen binnen Elektronische handrem (automatische transmissies)

12V-aansluiting interieur Opbergnet in de bagageruimte Parkeersensoren vooraan

12V-aansluiting in de kofferruimte Smart Parking Assist Systeem (automatische transmissies)

Bekerhouder vooraan Veiligheid & aandrijving Autonomous Emergency Braking

Kleerhaakjes achterin Achteruitrijcamera Blind Spot Detection System 

Koffervloer in de hoogte verstelbaar Rear cross traffic allert

Afdekscherm bagageruimte

Premium (meeruitrusting boven Style)

Premium Plus Pack (meeruitrusting boven Premium)

Executive (meeruitrusting boven Premium)



Kleuren & Velgen Tucson V5a

16" lichtmetalen velg

17" lichtmetalen velg

19" lichtmetalen velg

Voor meer informatie, bezoek onze website www.hyundai.be

Totale waarborg zonder kilometerbeperking

Onze vijf jaar waarborg op nieuwe wagens is het levende bewijs van ons grenzeloze vertrouwen in onze producten. U geniet vijf jaar 

zorgeloos rijden, vijf jaar pechverhelping en vijf jaar jaarlijkse check-ups om problemen te voorkomen.

En dat alles zonder kilometerbeperking.

                         Enkel leder (Premium Plus Pack en Executive)

                              (leder enkel Premium Plus Pack en Executive)

Zwart interieur

Beschikbaar in stof en leder 

Beige interieur


