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Nyskapende  
design.

TUCSON Plug-in Hybrid er en sportslig familie-SUV med en elektrisk  rekkevidde på 
inntil 62 kilometer. Denne ladbare hybriden har mange nye,  innovative løsninger, 
med blant annet oppgradert SmartSense førerassistent systemer, unikt design og 
avansert teknologi som fjernstyrt parkering. 
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Et nytt utseende.
Designet til TUCSON Plug-in Hybrid har geometriske former, markante vinkler og innovative skjulte 
lyssegmenter som gir den et unikt, kraftfullt utseende. Ved hjelp av en avansert lysteknologi med speil 
blir sidene av grillen forvandlet til lysende segmenter når lyset slås på. Dette skaper en unik lyssignatur. 
Når lyset slås av, blir segmentene igjen en del av grillen.
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Første SUV med design-
språket Sensuous Sportiness.

TUCSON Plug-in Hybrid har overflater og linjer som skaper et nytt og moderne SUV-design. Dette er den første 
SUV-modellen fra Hyundai som er utformet med det nye designspråket Sensuous Sportiness. Et større og bredere 
karosseri med markante vinkler og dynamiske proporsjoner gir TUCSON Plug-in Hybrid et progressivt utseende 
som samtidig viderefører bilens SUV-gener. 
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Åpen og oversiktlig 
førerplass.

Kupeen er et åpent og innbydende rom, og på førerplassen har du full oversikt over fører-
assistenter og kjøreinformasjon. Det store utvalget av smart teknologi setter en ny standard  
i dette segmentet. Det åpne digitale instrumentdisplayet på 10,25 tommer er nyutviklet, og 
den nye berøringsskjermen som også er på 10,25 tommer, går sømløst over i betjenings-
panelet på midtkonsollen. De elegante listene på dashbordet fortsetter på dørene. 
 Navigasjons-, infotainment- og klimafunksjoner styres med berøringsskjerm/panel,  
slik at førerplassen har rene og ryddige flater.
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Romslig kupé.

Den nye plattformen innebærer at kupeen har blitt lengre og bredere. Det gjør at bilen har større 
kupé enn de fleste andre modellene i dette segmentet. Siden batteriet er plassert under kupeen, 
er andre seterad romsligere enn i de fleste modeller i klassen. Kupeen til TUCSON Plug-in Hybrid 
er stor med god plass og høy komfort på alle sitteplasser.
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Allsidig familiebil.

TUCSON Plug-in Hybrid har kjøreegenskaper som gjør det morsomt å kjøre denne romslige og allsidige 
SUV-en. Mange smarte funksjoner gjør bilen praktisk i bruk. Blant annet kan baksetene legges ned til 
et flatt gulv med hendlene på siden av bagasjerommet, slik at bagasjeromsvolumet øker til hele 1 737 
liter. Baksetet kan også deles og legges ned i forholdet 40:20:40, slik at du får med lange gjenstander 
og sportsutstyr i bilen. Bagasjerommet har et volum på 558 liter med baksetet oppreist.
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Premium-lydsystem fra KRELL.Trådløs ladeflate.

Digitale funksjoner.

TUCSON Plug-in Hybrid er oppdatert med den nyeste teknologien for sikkerhet og kjørekomfort. Før kjøreturen kan du sjekke kalenderen og bekrefte møtet på den 
10,25-tommers berøringsskjermen og legge telefonen til hurtiglading på den trådløse ladeflaten. Apple CarPlay™ og Android Auto™ gjør at du kan koble smarttelefonen til 
bilen og ha tilgang til musikk, telefonfunksjoner og apper på den store 10,25-tommersskjermen. Du kan bruke stemmestyring til å ringe, sende/motta meldinger og spille 
musikk over lydsystemet fra KRELL.
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Bluelink®-appen.
Med Bluelink® kan du koble TUCSON Plug-in Hybrid til nettet og bruke nettbasert talegjenkjenning og mange andre praktiske, nettbaserte tjenester.  
Du kan styre mange smarte funksjoner med Bluelink-appen, og et fem års abonnement på Hyundais LIVE-tjenester følger med navigasjonssystemet.
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P
Nettbasert veivisning.
Få mer nøyaktig trafikkinformasjon, mer presise ankomsttider 
og mer pålitelige ruteberegninger, slik at du kommer raskere 
frem. Det skybaserte navigasjonssystemet bruker trafikkin-
formasjon i sanntid og trafikkhistorikk for bedre beregning av 
ruter og ankomsttid.

Navigasjon til døren.
Hvis du må parkere din TUCSON Plug-in Hybrid før du er  
helt fremme, kan du overføre veivisningen fra bilen til appen. 
 Telefonen bruker augmented reality eller Google Maps til å 
vise veien dit du skal.

Oppdatert informasjon om drivstoffpriser.
På navigasjonsskjermen får du oppdatert informasjon om 
bensinstasjoner, med blant annet åpningstider og betalings-
metode, slik at du raskt finner den nærmeste bensinstasjonen 
eller den med de beste prisene.

Oppdatert parkeringsinformasjon.
Finn en parkeringsplass raskt og uten stress. Ved hjelp av 
sanntidsinformasjon hjelper denne funksjonen deg å finne  
og sammenligne parkeringsmuligheter i parkeringshus, på 
 parkeringsplasser og langs veien.

Send mål til bilen.
Bare sett deg inn og begynn å kjøre. TUCSON Plug-in Hybrid 
er utstyrt med et navigasjonssystem, og med Bluelink-appen 
kan du forberede turen før du setter deg i bilen. Bluelink 
 synkroniseres med navigasjonssystemet og laster over ruten, 
slik at den er klar når du begynner å kjøre.

Finn bilen.
Har du glemt hvor du parkerte bilen, kan du bruke 
 Bluelink-appen, som viser deg veien til bilen på kartet.

Fjernlåsing og -opplåsing av dørene.
Hvis du glemmer å låse bilen, sender TUCSON Plug-in Hybrid 
en melding om det til smarttelefonen din. Da trenger du bare 
oppgi PIN-koden, så kan du låse eller låse opp dørene med en 
knapp i Bluelink-appen.

Bildiagnose på forespørsel.
Du kan sjekke bilens tilstand fra Bluelink-appen på smart-
telefonen.
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Praktiske løsninger.
Praktiske løsninger og høy komfort gjør TUCSON Plug-in Hybrid til en allsidig familiebil. Det fleksible passasjersetet foran kan forskyves med et tastetrykk, slik at det blir enklere  
å komme seg inn i og ut av baksetet på passasjersiden. Den elektriske bakluken åpnes automatisk når du står nær den og smartnøkkelen blir registrert i tre sekunder. Det gjør det 
enkelt å laste bagasjerommet og er spesielt praktisk når du har begge hendene fulle av handleposer. I tillegg kan du stille inn åpningshøyden til bakluken. Passasjerene vil sette pris 
på setevarmen i for- og baksetene og luftfordelingen med multimodus og indirekte luftdyser. Inndelingen i tre soner gjør at føreren, passasjeren foran og baksetepassasjerene kan 
stille inn temperaturen separat. Den fjernstyrte parkeringsassistenten kan rygge bilen inn i og kjøre ut av parkeringsplasser med et trykk på en knapp.

Luftfordelingen med multimodus og indirekte luftdyser. Fleksibelt passasjersete.
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Smart elektrisk bakluke. Automatisk parkeringsassistent.
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Plug-in Hybrid.

Kjør med elmotoren når du ønsker det, og med bensinmotoren når du trenger det. Det kraftige batter-
iet er på 13,8 kWt, og du kan aktivere den elektriske kjøremodusen med et trykk på en knapp. Når rek-
kevidden i elektrisk kjøremodus er brukt opp, bytter systemet automatisk til drift med bensinmotoren, 
og du kan lade batteriet når du kommer fram. TUCSON Plug-in Hybrid yter opptil 265 hk når 1,6-liters 
T-GDi Smartstream-bensinmotoren (180 hk) og elmotoren (66,9 kW) jobber sammen.
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Effektiv girkasse. 
Den ladbare hybriden leveres med en 6-trinns automatgirkasse med girknapper som standard. Girkassen har myke girskift og er perfekt tilpasset drivsystemet.  
Med girknappene, som er lett tilgjengelige i midtkonsollen, kan du enkelt skifte mellom forover, fri, revers og park.

TUCSON Plug-in Hybrid kan leveres med tilhengerfeste, og har kapasitet til å trekke en tilhenger på opptil 1 350 kg. 

Giring med girknapper.
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Kjøremoduser.
Du kan tilpasse bilens kjøreegenskaper etter forholdene. Når du trykker på knappen, endres kjøredynamikken til TUCSON Plug-in Hybrid umiddelbart. Fargetemaet på det 10,25 tommers 
instrumentdisplayet endres etter kjøremodusen du har valgt: Sport-modus gir økt ytelse med tilpassede girskift og endret gass- og styrerespons. Eco-modus optimerer drivstoff utnyttelsen 
med tilpassede girskift, endret akselerasjon og klimaregulering. Hvis bilen er utstyrt med elektronisk regulert fjæring, påvirker den valgte modusen også demperkraften på hvert hjul, 
slik at du får en enda bedre kjøreopplevelse. 

Normal modus.*

*  Visningene er basert på preproduksjonsmodeller. Enkelte funksjoner på instrumentdisplayet kan avvike fra de endelige produksjonsmodellene. Verdiene i disse visningene er kun ment som eksempler, og gir ingen informasjon om bilens ytelse.

Eco-/Sport-modus og Cube-visning.*
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Det beste fra to verdener. 

TUCSON Plug-in Hybrid.

TUCSON Plug-in Hybrid gir deg det beste fra to verdener. Kjør med elmotoren når du ønsker det, og med bensinmotoren når du trenger det.  
Et kraftig litium-ion polymerbatteri med en kapasitet på 13,8 kWh gir elmotoren en rekkevidde på inntil 62 km når du trykker på knappen for 
EV-modus.* Når elmotorens rekkevidde er brukt opp, fungerer den ladbare hybriden som en hybrid. Den har et system med to parallelle drivlinjer, 
som gjør at bilen kan kjøre med elmotoren, bensinmotoren eller begge motorene. Regenerativ bremsing lader batteriet mens du kjører. Det gjør 
den ladbare hybriden fleksibel uansett hvor langt du kjører. Du kan kjøre så langt du vil, og koble bilen til en ladestasjon når du kommer frem. 
Med ombordladeren på 7,2 kW kan du koble elbilen til en vegglader hjemme, en vanlig stikkontakt eller en offentlig ladestasjon.

*Kombinert rekkevidde basert på WLTP. Rekkevidden avhenger av kjørestil og kjøreforhold.
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Takler alt.
Terrengmodus, elektronisk regulert fjæring og Hyundai firehjulsdriftsystem HTRAC gjør 
 TUCSON Plug-in Hybrid til en ekte SUV. Med drift på alle fire hjulene kommer du deg frem, 
selv under utfordrende kjøreforhold.

Elektronisk regulert fjæring

Den nye elektronisk regulerte 
fjæringen gir mer komfortable 
kjøreegenskaper og mer presis 
styring. Fjæringen styrer demper-
kraften separat på hvert hjul og 
reduserer krengning, gynging og 
slingring, slik at du får en enda 
bedre kjøreopplevelse.

HTRAC firehjulsdrift

HTRAC sørger for at du kommer deg frem selv om vær og føre er dårlig.

Kjernen i firehjulsdriftsystemet er en avansert elektronisk regulering som kontinuerlig analyserer 
 hastigheten og veiforholdene. Den fordeler automatisk momentet på de fire hjulene og aktiverer  
også bremsene ved behov for å oppnå maksimalt veigrep og retningsstabilitet under vanskelige 
kjøreforhold.

Terrengmodus 

Snø, sand og gjørme er ikke noe 
problem. Du skifter enkelt mellom 
ulike kjøremoduser med terreng-
velger for å tilpasse kjøre egenskaper, 
ytelse og dreiemoment på vanskelige 
underlag.

SNØ
GJØRME
SAND

SNØ
GJØRME
SAND

SNØ
GJØRME
SAND
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Surrond View Monitor med 360-graders kameravisning
360°-visningen gjør det enklere og sikrere å parkere. Ved hjelp av fire kameraer som er montert foran, bak og på sidene, kan du se hele området rundt bilen.
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For sikkerhets skyld.

Blindsonemonitor med kameravisning 
Gjør det sikrere å skifte kjørefelt ved å vise bilder av høyre og venstre side av bilen bakover på det digitale instrumentdisplayet.  
Kameraene aktiveres når du setter på blinklyset.

Bakseteovervåkning med ultrasonisk sensor 
Ultralydsensorer oppdager om passasjerer beveger seg i baksetet, og varsler dersom barn  
eller kjæledyr skulle bli igjen i bilen.

Tretthetsovervåkning med varsling 
Når systemet registrerer tegn på tretthet eller dårlig konsentrasjon, varsler det deg med  
et lydsignal og en melding med oppfordring om å ta en pause.
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Filholder
Når filholderen er aktivert, hjelper den deg å holde bilen midt i kjørefeltet  
i hastigheter fra 0 til 180 km/t både på motorvei og i bytrafikk.

Filassistent
Assistenten overvåker veimerkingen ved hjelp av frontkameraet. Hvis bilen 
 utilsiktet er i ferd med å forlate kjørefeltet, varsler den deg. Den holder også  
bilen i kjørefeltet ved å gripe inn i styringen.

Navigasjonsbasert smart cruise control 
Bruker navigasjonssystemet til å forutse svinger og rettstrekninger på motorvei,  
og tilpasser automatisk hastigheten for å øke sikkerheten.

Smart cruise control med køfunksjon
Systemet øker sikkerheten og komforten ved å holde den innstilte avstanden til 
kjøretøyet foran og redusere eller øke hastigheten automatisk til en innstilt grense. 
Den innstilte avstanden holdes ved køkjøring.

Automatisk nødbremsassistent med overvåkning av kryssende trafikk i veikryss 
Systemet varsler deg og bremser automatisk hvis det oppdager at kjøretøyet foran 
bråbremser, eller det er fotgjengere eller syklister i veien. Det samme gjelder ved 
fare for kollisjon med møtende kjøretøyer når du svinger til venstre i veikryss.

Highway Driving Assist
Holder bilen midt i kjørefeltet, trygg avstand til kjøretøyet foran og fartsgrensen 
ved hjelp av navigasjonsbasert smart cruise control og navigasjonsdata samt 
 filholder.

Med de mest avanserte førerassistentsystemene i klassen og Hyundai SmartSense aktive sikkerhetssystemer med en rekke nye funksjoner kan du føle deg trygg når du kjører. TUCSON Plug-in Hybrid  
kan varsle deg om potensielle farer, hjelpe deg å unngå kollisjoner og holde bilen i kjørefeltet mens du kjører, for eksempel ved hjelp av automatisk bremsing og varsling om kjøretøyer i blindsonen.

34



Smart fartsgrenseassistent
Varsler deg visuelt og med lydsignaler når du overskrider fartsgrensen. I tillegg  
får du en påminnelse om å stille inn den manuelle fartsgrensevisningen eller  
smart cruise control for å overholde fartsgrensen.

Trafikkovervåkning som varsler når bilen foran kjører av gårde
Denne smarte funksjonen varsler deg når kjøretøyet foran begynner å kjøre igjen, 
for eksempel når det blir grønt lys eller ved kø.

Utstigningsvarsling
Denne smarte funksjonen bidrar til å unngå ulykker ved å registrere biler som 
nærmer seg bakfra. Den varsler om dette med et varsel på instrumentdisplayet  
wog i sidespeilene og med et lydsignal.

Fjernlysassistent
Fjernlysassistenten registrerer møtende kjøretøyer og kjøretøyer i samme kjørefelt 
foran bilen, og endrer automatisk til nærlys.

Blindsonevarsler med filskiftevarsling og aktiv bremseassistent
Systemet bruker radarene i den nedre støtfangeren bak og frontkameraet og 
varsler deg om kjøretøyer i blindsonen. Hvis du setter på blinklyset i en slik 
 situasjon, vil systemet varsle deg med et lydsignal og bremse for å forhindre  
en kollisjon.

Nødbremsassistent med varsling om kryssende trafikk bak
Når du rygger i områder med dårlig sikt, vil systemet varsle deg dersom kjøretøy 
nærmer seg fra siden. I tillegg vil det automatisk bremse bilen.
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Interiørfarger.

Obsidian Black, ensfarget. Moss Grey, tofarget.

Moss Grey, tofarget skinninteriør.Obsidian Black, ensfarget skinninteriør.
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Teal fargetema (Tilgjengelig med Premium utstyrsnivå).

Teal, tofarget skinninteriør.

19″ Alloy Wheel

Felger.
19” lettmetallfelger leveres som standardutstyr på TUCSON Plug-in Hybrid.
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Nå er den dynamiske utstyrsversjonen N Line her. Den er inspirert av 
 motorsporten og leveres med sportslig styling og optimert elektronisk 
regulert fjæring for sportsligere kjøredynamikk. 

En sportsligere 
versjon.

1
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Kjør som proffene.

Helt nye TUCSON Plug-in Hybrid N Line har mange motorsportinspirerte design - 
elementer som gir bilen et ekstra sportslig utseende. Fronten har en unik N Line- 
versjon av grillen, bredere luftinntak og LED-hovedlykter med sort innramming.  
Den brede rektangulære støtfangeren under grillen og luftinntakene som er større 
enn på standardversjonen, gir TUCSON Plug-in Hybrid et ekstra kraftfullt utseende.

1
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Markante designdetaljer.

Den aerodynamiske spoileren med finner er lengre enn den på standardversjonen, og gir helt nye TUCSON Plug-in Hybrid  
en ekstra sportslig hekk. Doble enderørsdeksler er et annet element som er inspirert av kraftfulle løpsbiler. Sidelistene i bilens 
farge og linjene i karosseriet gir bilen dynamiske og slanke proporsjoner når du ser den fra siden. Hjulbuelister og støtfangere 
i bilens farge underbygger det sportslige uttrykket. Den sorte rammen rundt sidevinduene strekker seg helt bak langs 
C-stolpen.

1 1
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Dynamisk design.
Under arbeidet med TUCSON Plug-in Hybrid N Line har designerne fremhevet bilens bredde og hvordan den ligger på veien ved å trekke designelementer, som støtfangerne og grillen, 
så langt ut til sidene som mulig. Dette skaper et ekstra kraftfullt utseende. Den ekstra brede trapesformede N Line-grillen har N Line-logo, og hovedlyktene har sort innramming. 

Den bredere rektangulære N Line-støtfangeren og større luftinntak er viktige designelementer i fronten. N Line-grillen har fasettmønster med sportslige kanter som skaper ekstra refleksjoner.
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Den rektangulære støtfangeren bak står i stil med de sportslige doble enderørsdekslene og den sølvfargede beskyttelsesplaten 
under bilen, som fremheves av den røde reflektorlisten.

De kraftige 19” lettmetallfelgene har et sportslig design med et geometrisk mønster i tråd med designspråket sensuous  
sportiness.
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Oppgradert komfort.
Den oppgraderte førerplassen i helt nye TUCSON Plug-in Hybrid N Line har en ryddig og profesjonell stil. N Line-sportssetene leveres med trekk i en kombinasjon av semsket og glatt skinn. 
Setene har N-logo og røde kontrastsømmer som går igjen på dørkledningene og armlenene. Det er også en N-logo ved girknappene på midtkonsollen. Det sorte taktrekket setter et ekstra 
sportslig preg på kupeen. Andre N Line-elementer er pedaler, fothviler og terskellister i metall.

På panelet ved girknappene på midtkonsollen er det også en N-logoDet skinntrukne N Line-rattet har røde kontrastsømmer, metalldekor og N-logo.
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19″ Lettmetallfelger

Felger.
Helt nye TUCSON Plug-in Hybrid N Line er utstyrt med 19” lettmetallfelger  
som bare leveres til denne utstyrsversjonen. De har sportslig design med  
et geometrisk mønster i tråd med designspråket sensuous sportiness.
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Høyde

1 650

Bredde
Sporvidde

1 865
1 604

Sporvidde 1 6154 500
2 680

Lengde
Akselavstand

Mål : mm

Mål og spesifikasjoner.

For tekniske spesifikasjoner, se modellsiden på hyundai.no.

Utslipp og forbruk.

Hyundai miljømerking
Oppdatert per juni 2021

FORBRUK UTSLIPP

WLTP NOx CO2

IONIQ 5

Elektrisk Long Range PMSM 217 Hk AT RWD 16,8 kWt-17,9 kWt/100km 0 mg/km 0 g/km

Elektrisk Long Range PMSM 305 Hk AT AWD 17,7 kWt-19,0 kWt/100km 0 mg/km 0 g/km

KONA Electric

Elektrisk Long Range PMSM 204 Hk AT 14,7 kWt/100km 0 mg/km 0 g/km

Elektrisk Standard Range PMSM 136 Hk AT 14,3 kWt/100km 0 mg/km 0 g/km

IONIQ Electric

Elektrisk PMSM 136 Hk AT 13,8 kWt/100km 0 mg/km 0 g/km

TUCSON Plug-in Hybrid

Ladbar hybrid 265 Hk AT AWD 0,138 l/mil 4,7 mg/km 31,4 g/km

SANTA FE Plug-in Hybrid

Ladbar hybrid 265 Hk AT AWD 0,162 l/mil 7,6 mg/km 37 g/km

NEXO

Elektrisk PMSM 161 Hk AT 0,95 kg/100km 0 mg/km 0 g/km

En oversikt over drivstofføkonomi og CO2-utslipp med data om samtlige nye personbiler finnes tilgjengelig på  
www.vegvesen.no (Nybilvelgeren). Tilgang til oversikten fås gratis på alle utsalgssteder. Et kjøretøys drivstofforbruk 
og CO2-utslipp bestemmes ikke bare av dets energi effektivitet, men også av kjørestil og andre ikke-tekniske faktorer. 
CO2 er den viktigste drivhusgassen som er ansvarlig for den globale oppvarmingen. Oppgitt NOx-utslipp representerer 
ikke reelle utslipp da disse vil påvirkes av ulike faktorer, eksempelvis kjørestil og temperatur. Dette gjelder spesielt for 
dieselkjøretøy. NOx påvirker lokal luftkvalitet og har en negativ effekt på helsen.

0

50

50-87

88-118

119-155

156-225

225

Nullutslipp

1-20 mg/km

21-40 mg/km

41-60 mg/km

61-80 mg/km

CO2-utslipp

NOx-skala

TUCSON har et drivstofforbruk på 0,138 l/mil (blandet kjøring), et NOx-utslipp på 4,7 mg/km 
og et CO2-utslipp på 31,4 g/km (blandet kjøring). Bilens elektriske rekkevidden er 62 kilometer. 
Egenskaper som ladetid og rekkevidde vil variere avhengig av en rekke faktorer. Alle dataene 
er målt etter WLTP. 

1 650

1 865
1 615

1 6224 510
2 680

Mål : mmHøyde

Bredde
Sporvidde

SporviddeLengde
Akselavstand

N Line 1
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Phantom Black1 Dark Knight1Atlas White Serenity White1 Shimmering Silver1

Amazon Grey1, 2 Engine RedDark Teal1, 2

Shadow Gray 3

Sunset Red1Silky Bronze1, 2

Lakkfarger.

1  Metallic lakk
2  Ikke på N Line
3  Kun på N Line
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Leverandørnavn eller varemerke MICHELIN

Handelsnavn eller merkebetegnelse PRIMACY 4 S1

Dekktypeidentifikasjon 101258

Dekkdimensjon 235/50R19

Belastningsindeks 103

Hastighetskategori V

Drivstoffeffektivitetsklasse A

Våtgrepsklasse A

Klasse for ekstern rullestøy B

Målt verdi for ekstern rullestøy 70

Snøgrep Nei

Isgrep Nei

Dato for produksjonsstart 21/18

Dato for produksjonsslutt

Belastningsklasse XL

Tilleggsinformasjon 235/50 R19 103V XL TL 
PRIMACY 4 S1 MI

Ny merking av dekk.
Fra og med 1. mai 2021 gjelder europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/740. De nye klistremerkene gir raskt god 
oversikt over dekkets  
egenskaper med mer informasjon tilgjengelig på Internett. Du finner mer informasjon på modellsiden og i konfiguratoren på 
Hyundai.no.
Du kan lese den offisielle europaparlaments- og rådsforordningen her: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj

TUCSON kan leveres med følgende dekktyper.
Nedenfor finner du detaljert informasjon om de dekktypene som er tilgjengelige.
Produktdatablad, delegert forordning (EU) nr. 2020/740

 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation PRIMACY 4 S1

Tyre type identifier 101258

Tyre size designation 235/50R19

Load-capacity index 103

Speed category symbol V

Fuel efficiency class A

Wet grip class A

External rolling noise class B

External rolling noise value 70

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 21/18

Date of end of production

Load version XL

Additional information 235/50 R19 103V XL TL PRIMACY 4 S1  MI
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TUCSON Plug-in Hybrid har mer å by på enn det som er vanlig i dette 
 segmentet. På utsiden har den et dynamisk design og på innsiden er det  
en stor, behagelig og fleksibel kupé. Kom innom din Hyundai-forhandler  
for å se den selv.

Opplev  
den selv.
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Forhandlerstempel

Hyundai er stolte av å tilby en av markedets aller beste fabrikkgarantier på fem år uten kilometerbegrensing, 
og i tillegg en av markedets beste garantier på driftsbatteriet i TUCSON Plug-in Hybrid. Den er på åtte 
år eller 160 000 km avhengig av hva som inntreffer først. Utstyret som er avbildet og beskrevet i denne 
brosjyren, kan avvike fra det som leveres i Norge. Trykketeknikken gjør at fargeprøvene som er vist, kan 
avvike fra de faktiske fargene. Ta kontakt med din Hyundai-forhandler for mer informasjon om hvilke farger, 
setetrekk og tekniske spesifikasjoner som leveres. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. 

1  Kontrastfargen Phantom Black leveres ikke i Norge.

Nybilgaranti
Ubegrenset kjørelengde


