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För dig  
som strävar  
efter mer.
Livet är en resa. En resa som leder dig framåt i din strävan efter mer. 
Halva nöjet ligger trots allt i hårt arbete som i slutändan lönar sig. 
Precis som med nya Tucson. En SUV som inte bara kommer ta dig 
dit du vill, den kommer ta dig dit bättre än någonsin –  för vi kunde 
ha nöjt oss med en av Europas mest sålda SUV:ar precis som den 
är. Men vi valde att förfina den ytterligare, jobba hårdare på detaljer, 
effektivisera motorn och ge den ett nytt djärvare uttryck.  
Allt för att nå dit vi vill. Där nya Tucson definierar standarden,  
en betydligt högre standard. Du känner säkert igen dig.
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Ett djärvare uttryck. 
Smidig men samtidigt kraftfull. Nya Tucsons design har lyfts för ett uttryck som kombinerar stil 
med funktion. Där den mjuka strömlinjeformade karossen är lätt att fästa ögonen vid.
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En ny komfortstandard.
Precisionen i detaljerna är det första som slår dig när du sätter dig i nya Tucson. I den omarbetade 
kupén ryms nu en helt ny interiör med en mjuk finish, dubbelsydda kontrastsömmar och detaljer i 
skinn för en skräddarsydd look. För din körglädje är nya Tucson utrustad med säten som ger dig extra 
komfort när du är ute på vägarna.
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Skräddarsytt – Beroende på utförande, är interiören klädd med mjukt skinn och kontrastsömmar, för en 
skräddarsydd och raffinerad känsla.

Allt sitter i detaljerna.
Rymd, komfort och finess i varenda detalj gör skillnaden i nya Tucsons kupé.   

8-tums navigationssystem – En av de stora nyheterna i kupén är den perfekt placerade 8-tums pekskärmen 
som du enkelt hämtar information ifrån, utan att släppa ögonen från vägen. Systemet inkluderar 3D-naviga-
tion, anslutningsfunktioner, Apple CarPlay™ och Android Auto™. Dessutom ingår en 5-års prenumeration på 
LIVE services där uppdateringar av t.ex fartkameror och väderlek sker i realtid. 

Apple CarPlay™ är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. Android Auto™ är ett registrerat varumärke som tillhör 
Google Inc.
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Hantverk på detaljnivå – Högkvalitativa material och mjuka ytor är genomgående i kupén.

Allt sitter i detaljerna.
Rymd, komfort och finess i varenda detalj gör skillnaden i nya Tucsons kupé.   
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Snyggt möter effektivt. 
Oavsett vinkel så gör nya Tucson intryck. Följsamma linjer längs sidorna ger en aerodyna-
misk känsla där de nya bakljusgrupperna skapar inte bara en unik ljussignatur, utan också 
synlighet. Kraftiga hjul med distinkt markerade hjulhus förstärker det sportiga uttrycket, 
medan den integrerade takrelingen och de skarpa linjerna i karossen markerar dess robusta 
SUV-karaktär. Och för första gången i en Hyundai kommer nya Tucson som mildhybrid; ett 
48V- batteri i kombination med en 2.0-liters dieselmotor, hjälper till vid accelerationen och 
effektiviserar bränsleförbrukningen. Dessutom minskar den C02-utsläppet med upp till 7%. 
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Distinkt markerade hjulhus förstärker de nya smäckra lättmetallfälgarna i storlekarna 16”-19’’.

Tucson syns. 
Nya Tucson kommer med en helt ny ljussignatur i LED. Tillsammans med den nya kaskadformade grillen, 
de främre stötfångarna och ribborna har den fått en djärvare och sportigare design. Nya Tucson kommer 
att sticka ut. Oavsett var du befinner dig. 
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Nya Bi-LED-strålkastare med helljusassistans. Hyundais signatur, den nya kaskadformade grillen, finns nu även på Tucson.

Detaljer som sticker ut. 
I nya Tucson har detaljerna sista ordet. Något som inte bara skapar ett bättre helhetsintryck – det blir också mer funktionellt.    

14



Omarbetad bakre stötfångare och nya LED-bakljus. Nya kombinationsljus i LED.
Dubbla slutrör i krom.

Detaljer som sticker ut. 
I nya Tucson har detaljerna sista ordet. Något som inte bara skapar ett bättre helhetsintryck – det blir också mer funktionellt.    

15



Förstklassigt ljud från KRELL.
7’’-peksksärm med röststyrning, Apple CarPlay™ och Android 
Auto™

Trådlös laddning för mobilen, USB-ingång, 12V-uttag 
och AUX-ingång.

Uppkopplad för en bättre resa. 
Sömlös uppkoppling med den senaste teknologin gör det möjligt att hänga med utan att låta det störa din 
körning. Sköt det mesta från 7”-skärmen som enkelt navigeras med touch, med både Apple CarPlay™ och 
Android Auto™. Koppla bara upp din mobil och få direkt tillgång till dina favoritappar. Använd rösten för att ringa, 
ta emot samtal eller skriva meddelanden. Eller njut av musiken i den nya ljudanläggningen från KRELL med tio 
förstklassiga högtalare runtom i bilen.

Apple CarPlay™ är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. Android Auto™ är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc.
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Elektronisk parkeringsbroms.

Byggd för smidighet. 
Flera nya smarta funktioner präglar nya Tucson. Ta den elektroniska handbromsen, som styrs med 
ett knapptryck och även frigör ytan mellan sätena för trådlös laddning av din mobil. För enklare 
parkering ger den nya 360°-kameran full sikt runtom bilen, medan navigationssystemet ger dig 
3D-kartor och en gratis 5-års prenumeration på LIVE-services med bland annat väderuppdateringar, 
trafikinformation och fartkamerors position. Allt för en smidigare resa.
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60:40 fällbart baksäte för maximalt utrymme och flexibilitet.

Utrymme för mer. 
Luta dig tillbaka och njut av nya Tucsons rymliga insida där man sitter bekvämt. Känslan av rymlighet 
förstärks ytterligare tack vare det stora ljusinsläppet från panorama soltaket. Behöver du packa mycket 
inför långresan rymmer du det mesta i det generösa lastutrymmet på hela 513 liter och behövs mer än 
så fälls 60:40 baksätet enkelt och lastutrymmet uppgår till hela 1503 liter.
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360°-kamera –  Håll bättre koll där sikten annars är skymd med hjälp av 360°-kameran. Tack vare strategiskt 
placerade kameror runt bilen blir parkeringen både lättare och framförallt säkrare. 

Uppgraderad instrumentgrupp ”Supervision” - Full koll på det viktiga i 4,2’’ LCD-displayen som 
bland annat visar bränsleförbrukning, status på säkerhetsfunktioner, sträcka till tom tank, temperatur 
och navigationsinstruktioner. 

Lättare resor. 
För ännu bekvämare resor kommer nya Tucson fullt utrustad med de senaste innovationerna.   
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USB-uttag i baksätet – Nu finns möjligheten till smidig laddning även för passagerarna i 
baksätet.

Elmanövrerad baklucka – Packa smidigt utan att behöva ta fram nyckeln. Den elmanövrerade handsfree bakluckan 
öppnas automatiskt när nyckeln är inom räckvidden i tre sekunder eller mer.

Lättare resor. 
För ännu bekvämare resor kommer nya Tucson fullt utrustad med de senaste innovationerna.   
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360°-kameran hjälper dig hålla full koll runtom bilen för både säkrare och smidigare parkeringar.

Nya Tucson är utrustad med paketet Hyundai SmartSense –  innovativa säkerhetsfunktioner som gör det lättare att 
behålla kontrollen. Med autobroms och filhållningsassistans får du hjälp att undvika kollisioner och att stanna kvar i 
rätt körfält. Eller döda vinkeln-varning som känner av och varnar där du inte ser.
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360°-kameran hjälper dig hålla full koll runtom bilen för både säkrare och smidigare parkeringar.

Autobroms med detektering av fotgängare. Känner av 
vägen framför bilen med hjälp av en radar och kamera. 
Först varnar den med hjälp av ljudsignal och symboler, 
därefter hjälper den till med inbromsningen med full 
bromsverkan för att mildra eller undvika kollision.

Filhållningsassistans. Varnar om föraren byter fil utan 
att blinka, med hjälp av ljud, symbol och slutligen även 
korrigerande styrhjälp.

Adaptiv farthållare. Med hjälp av sensorer håller den 
adaptiva farthållaren en konstant hastighet och ett 
förbestämt avstånd till fordonet framför dig genom att 
automatiskt accelerera och bromsa. Det är särskilt 
bekvämt vid köer, eftersom bilen bromsar in och börjar 
röra sig automatiskt.

Döda vinkeln-varning med filhållningsassistans. Med 
hjälp av en radar varnar döda vinkeln-varningen i dis-
playen om ett fordon dyker upp i döda vinkeln, skulle 
du välja att svänga så varnar filhållningsassistansen 
med en ljudsignal.

Helljusassistans. Under kvällstid hjälper helljusassis-
tansen dig att uppmärksamma andra fordon. När ett 
mötande fordon upptäcks växlar systemet automatiskt 
från helljus till halvljus för att inte blända mötande 
trafik. Systemet aktiverar automatiskt helljuset när 
inga fordon uppmärksammas.

Varning för korsande trafik. Två radarenheter i bakre 
stötfångaren varnar om ett fordon är på väg att korsa 
din väg när du till exempel backar ut från en parker-
ingsficka.

Smart hastighetsvarning. Hämtar information från 
navigationssystemet och känner med hjälp av en 
kamera av hastighetsskyltar, varningsskyltar och pro-
jicerar informationen i både navigationssystemet och i 
färddatorns display.

Trötthetsvarnaren analyserar bland annat styrningen, 
hur bilen ligger i körfältet och körtiden. Den kan 
upptäcka om förarens uppmärksamhet börjar brista 
och varnar då med hjälp av ljudsignal och symbol i 
displayen .
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Djärvare, smartare 
och snyggare.
Nya Tucson har inte bara ett helt nytt uttryck, den har blivit betydligt smartare också. 
Mycket tack vare de senaste säkerhetsfunktionerna i kombination med en ännu 
effektivare mildhybrids-motor. Resultatet är imponerande: Nya Tucson är en SUV 
som inte bara tar dig dit du vill, den gör det med stil och finess också. En bil för dig 
som vill känna lite mer, synas lite mer och njuta lite mer helt enkelt. Tveka inte att 
provköra den hos din närmaste återförsäljare, du kommer inte att ångra dig.

Läs allt om nya Tucson på Hyundai.se
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Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg. 
Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den för åldrade bilden av en bil som bara ett transportmedel. 
Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan. Hyundai är 
inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all fram  tid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns redan i 
många av de nya modellerna vi presenterar – och fler kommer. 

Uppgifter aktuella vid tryck i oktober 2018 och avser bilar med modellårsbeteckning 2019. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbe-
hålles. Vissa bilder i broschyren kan visa extrautrustning som inte ingår i standardutförandet eller erbjuds för den svenska marknaden. Rätt till ändring-
ar av utförande och specifikationer förbehålles.

Hyundai Bilar AB  www.hyundai.se 
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