
Бағалар тізімі

TUCSON

Қауіпсіздік
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік көпшіктері, 
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері, Бүйірлік қауіпсіздік перделері, 
ESC электронды бағдарлық тұрақтылық жүйесі, EBD тежегіш 
күштерін тарату жүйесі, HAC тауға қарай орыннан қозғалған-
да және түскенде ұстап тұру жүйелері, TPMS шиналарын-
дағы қысымды мониторингілеу жүйесі, ABS тежегіштердің 
бұғатталуын болдырмайтын жүйе, Иммобилайзер, Төтенше 
қызметтерді шақыру жүйесі

Жайлылық және жабдық
Терезелердің булануына қарсы жүйесі бар екі аймақтық 
климат-бақылау, Руль дөңгелегінен басқарылатын кру-
из-бақылау, Жарық датчигі, Қашықтықтан басқарылатын 
орталық құлып, Алдыңғы және артқы электрлік әйнек 
көтергіштер, Артқы көрініс айналарының электрлік реттегіші 
және жылытқышы, Рульдік басқаруды электрлік күшейт-
кіш, Жүргізуші орындығын биіктігі бойынша қолмен реттеу 
мүмкіндігі, Руль дөңгелегін биіктігі және ұзындығы бойынша 
қолмен реттеу мүмкіндігі

Интерьер
Орындықтардың матамен тысталуы, Бірінші қатарға арналған 
боксы бар орталық шынтақ сүйеніші, 60:40 пропорциясын-
да артқы орындықтың жиналмалы арқасы, Бірінші қатарға 
арналған оқу шамдары, Жүксалғышқа арналған тор

Экстерьер
Жарықдиодты LED күндізгі жүріс шамдары, Шанақ түсіне 
боялған есіктердің тұтқалары мен бүйірлік айналардың 
корпустары, Бұрылыс сигналдарының бүйірлік артқы көрініс 
айналарындағы қайталағыштары, Спойлер, Шатырдағы 
жүксалғыш рейленгтері, Шашыратқыштар

    Жиынтықталым Comfort Travel High-Tech Luxe

Қозғалтқыш 2.0
6MT 2WD 12 690 000
6AT 2WD 13 690 000 14 790 000
6AT 4WD 14 190 000 15 290 000 16 890 000

Қозғалтқыш 2.5 8AT 4WD 16 090 000 17 490 000 18 590 000
Дизельді 2.0 8AT 4WD 16 590 000 18 090 000 19 090 000

Қосымша жабдық

Қауіпсіздік
Динамикалық белгілері бар артқы көрініс камерасы v v v v

Артқы тұраққа қою датчиктері v v v v

Алдыңғы тұраққа қою датчиктері v v v

Жылдамдықты қолмен шектегіш MSLA v v v v

Соқыр аймақтарды мониторингілеу жүйесі BSW v v

Соқыр аймақтарды шолу жүйесі BVM v

Айнала шолу жүйесі SVM v

Жайлылық және жабдық
Smart Key кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру батырмасы v v v v

Алдыңғы орындықтарды жылыту v v v v

Артқы орындықтарды жылыту v v v

Алдыңғы орындықтарды желдету v v

Артқы қатардағы жолаушыларға арналған ауа өткізгіштер v v v v

Руль дөңгелегін жылыту v v v v

Жаңбыр датчигі v v v v

Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту v v v v

Алдыңғы шыны жуғыштың форсункаларын жылыту v v v v

Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау v v v

Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі v v v v

Бүйірлік артқы көрініс айналарын жинауға арналған электр жетегі v v v v

Электрондық тұрақ тежегіші EPB + AutoHold v v v



Жүргізуші орындығының электр жетегі v v v

Алдыңғы жолаушы орындықтарының электр жетегі v v

Жүргізуші орындығының жады v v

Артқы қатардың арқаларын бір рет түрту арқылы бүктеу v v v

Жүксалғыш есігінің электр жетегі  v v

Салонның қосымша электрлік жылытқышы PTC v v v v

Интерьер

Орындықтардың табиғи және жасанды былғарымен тысталуы v v v

8'' дисплейі бар аудиожүйе (Radio + RDS) v v

10,25'' дисплейі бар аудиожүйе (Radio + RDS+Navi) v v

KRELL премиумдық аудиожүйесі v v

4,2'' LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы v v v

10.25'' LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы v

Салонның амбиентті жарықтандыруы v v

Автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы v v v

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы v v v v

БӨП селекторының былғарымен тысталуы v v v v

«Shift-by-Wire» пернелерімен берілістерді ауыстырып қосу (тек 2.5 GDI қозғалтқышы үшін) v v

Берілістерді ауыстырып қосу жапырақшалары (тек 2.5 GDI қозғалтқышы үшін) v v

Есік панельдерінің екі түсті әрленуі (интерьердің түсіне байланысты) v v

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру v

Жүкті бекітуге арналған тор v v v v

Экстерьер

235/65R17 шиналары бар 17'' жеңіл балқығыш дискілер v

235/60R18 шиналары бар 18'' жеңіл балқығыш дискілер v

235/55R19 шиналары бар 19'' жеңіл балқығыш дискілер v v

Галогенді фаралар v

Проекциялық типті жарықдиодты LED шамдар v v v

Жарықдиодты LED артқы шамдары v v

Люгі бар панорамалық шатыр v

Күміс элементтері бар радиатор торы v

«Қара хром» хромдалған элементтері бар радиатор торы v v v

Бамперлердегі хромдалған молдингтері v v

Бамперлердегі күміс түсті жапсырмалар v v

Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнек v v v v

Акустикалық алдыңғы әйнек v v v v

Толық өлшемді жеңіл балқығыш қосалқы дөңгелек v v v v

Алдыңғы әйнек тазалағыштың аэродинамикалық щеткалары v v v v

High-Tech жиынтықталымы үшін SuperVision топтамасы
10.25'' LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы 100 000
Luxe жиынтықталымына арналған Hyundai Smart Sense пакеті:
Ақылды круиз-бақылау SCC, Алдынан соқтығысуды болдырмау көмекшісі FCA, Солға бұрылған 
кезде соқтығысуды болдырмау көмекшісі FCA-JX, Соқыр аймақтарда автомобильмен соқтығысуды 
болдырмау көмекшісі BCA, Қозғалыс жолағымен жүру көмекшісі LFA, Автомобильді қозғалыс 
жолағында ұстау көмекшісі LKA, Артқы жолаушылардың болуын анықтау көмекшісі

v

Жиынтықталым Comfort Travel High-Tech Luxe

Бағалар теңгемен көрсетілген, автокөлікті қазақстандық өндіруші немесе оның уәкілетті өкілі сатқан кезде ҚҚС ескерілмейді.

Күмәндануға жол бермеу  үшін осы прайс-парақта көрсетілген ұсынбалы бағалар Hyundai уәкілетті Дилерлерінің өз қалауы бойынша Өнімді/
Сервистік тауарды әлеуетті Сатып алушылар үшін Өнімді және/немесе Сервистік тауарды өткізу бағаларын белгілеу құқығын шектейтін ретін-
де түсіндірілмеуі тиіс.

Техникалық сипаттамалары
Қозғалтқыш Smartstream G2.0 MPI Smartstream G2.5 GDI Smartstream D2.0
Берілісті ауыстырып қосу қорабы 6MT 6AT 8AT
Жетек түрі Алдыңғы Алдыңғы / Толық Толық
Максималды қуаты, айн/мин кезінде а.к. 149/6200 190/6100 186/4000
Максималды сәт, айн/мин кезінде Nm 192/4500 242/4000 416/2000-2750
Үдеу уақыты (0-100 км/сағ, сек) 10.8 11.1 11.6 9.4 9.4
Қалада/қала сыртындағы отын шығыны (л/100 км) 9.9/6.5 11/6.5 11.5/6.7 9.7/6.3 7.7/5.4
Макс. жылдамдығы, км/сағ 197 201
Габариттік өлшемдері: ұзындығы, ені, биіктігі, мм 4630х1865х1665
Минималды жол саңылауы, мм 181
Жарақталған салмағы, кг, min-max 1505 ~ 1707 1627 ~ 1768 1745 ~ 1886
Отын багы, л 54



Бағалар тізімі

TUCSON 
NX4e

Қауіпсіздік
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік көпшіктері, 
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері, Бүйірлік қауіпсіздік перделері, 
ESC Электронды бағдарлық тұрақтылық жүйесі, EBD Тежегіш 
күштерін тарату жүйесі, HAC Тауға қарай орыннан қозғалған-
да және түскенде ұстап тұру жүйелері, TPMS Шиналарын-
дағы қысымды мониторингілеу жүйесі, ABS Тежегіштердің 
бұғатталуын болдырмайтын жүйе, Иммобилайзер, Төтенше 
қызметтерді шақыру жүйесі 

Жайлылық және жабдық
Терезелердің булануына қарсы жүйесі бар екі аймақтық 
климат-бақылау, Руль дөңгелегінен басқарылатын кру-
из-бақылау, Жарық датчигі, Қашықтықтан басқарылатын 
орталық құлып, Алдыңғы және артқы электрлік әйнек 
көтергіштер, Артқы көрініс айналарының электрлік реттегіші 
және жылытқышы, Рульдік басқаруды электрлік күшейткіш, 
Жүргізуші орындығын биіктігі бойынша қолмен

Интерьер
Орындықтардың матамен тысталуы, Бірінші қатарға арналған 
боксы бар орталық шынтақ сүйеніші, 40:20:40 пропорци-
ясында артқы орындықтың жиналмалы арқасы, Бірінші 
қатарға арналған оқу шамдары, Жүксалғышқа арналған тор

Экстерьер
Жарықдиодты LED күндізгі жүріс шамдары, Шанақ түсіне 
боялған есіктердің тұтқалары мен бүйірлік айналардың 
корпустары, Бұрылыс сигналдарының бүйірлік артқы көрініс 
айналарындағы қайталағыштары, Спойлер, Шатырдағы 
жүксалғыш рейленгтері, Шашыратқыштар

Жиынтықталым Comfort Travel

Қозғалтқыш 2.0
6AT 2WD 13 490 000 14 490 000  
6AT 4WD 13 990 000 14 990 000  

Қосымша жабдық
Қауіпсіздік
Динамикалық белгілері бар артқы көрініс камерасы v v
Артқы тұраққа қою датчиктері v v
Алдыңғы тұраққа қою датчиктері v
MSLA Жылдамдықты қолмен шектегіш v v

Жайлылық және жабдық
Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру батырмасы v v
Алдыңғы орындықтарды жылыту v v
Артқы орындықтарды жылыту v
Артқы қатардағы жолаушыларға арналған ауа өткізгіштер v v
Руль дөңгелегін жылыту v v
Жаңбыр датчигі v v
Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау v
Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі v v
Бүйірлік артқы көрініс айналарын жинауға арналған электр жетегі v v
Электрондық тұрақ тежегіші EPB + AutoHold v v
Жүргізуші орындығының электр жетегі v
Артқы қатардың арқаларын бір рет түрту арқылы бүктеу v
PTC Салонның қосымша электрлік жылытқышы v v

Интерьер
Орындықтардың табиғи және жасанды былғарымен тысталуы v
8" дисплейі бар мультимедиялық жүйе (Radio + RDS) v v
4,2" LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы v v
Автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы v
Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы v v
БӨП селекторының былғарымен тысталуы v v



Deluxe табалдырықтарға арналған жапсырмалар v v
Есік панельдерінің екі түсті әрленуі (интерьердің түсіне байланысты) v v
Жүкті бекітуге арналған тор v v

Экстерьер
215/65R17 шиналары бар 17" жеңіл балқығыш дискілер v
235/55R18 шиналары бар 18" жеңіл балқығыш дискілер v
Галогенді фаралар v
Проекциялық типті жарықдиодты LED фаралар v
Күміс элементтері бар радиатор торы v
"Қара хром" хромдалған элементтері бар радиатор торы v
Бамперлердегі хромдалған молдингтері v
Бамперлердегі күміс түсті жапсырмалар v
Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнектер v v
Акустикалық алдыңғы әйнек v v
Толық өлшемді жеңіл балқығыш қосалқы дөңгелек v v
Алдыңғы әйнек тазалағыштың аэродинамикалық щеткалары v v

Комплектация Comfort Travel

Tucson
Қозғалтқыш Smartstream G2.0 MPI

Берілісті ауыстырып қосу қорабы 6 AT
Жетек түрі Алдыңғы Толық

Максималды қуаты, айн/мин кезінде а.к. 149/6200
Максималды сәт, айн/мин кезінде Nm 192/4500

Үдеу уақыты (0-100 км/сағ, сек) 10.8 11.1
Қалада/қала сыртындағы отын шығыны (л/100 км) 11/6.5 11.5/6.7

Макс. жылдамдығы, км/сағ 181
Габариттік өлшемдері: ұзындығы, ені, биіктігі, мм 4500х1865х1650

Минималды жол саңылауы, мм 181
Жарақталған салмағы, кг, min-max 1505 ~ 1707

Отын багы, л 54

Бағалар теңгемен көрсетілген, автокөлікті қазақстандық өндіруші немесе оның уәкілетті өкілі сатқан кезде ҚҚС ескерілмейді.

Күмәндануға жол бермеу  үшін осы прайс-парақта көрсетілген ұсынбалы бағалар Hyundai уәкілетті Дилерлерінің өз қалауы бойынша Өнімді/
Сервистік тауарды әлеуетті Сатып алушылар үшін Өнімді және/немесе Сервистік тауарды өткізу бағаларын белгілеу құқығын шектейтін ретін-
де түсіндірілмеуі тиіс.


