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בטיחות ללא פשרות
Hyundai SmartSense

(SCC) בקרת שיוט חכמה
שומרת על מהירות ומרחק קבועים מהרכב שמלפנים בעזרת חיישן רדאר (LFA) מערכת סיוע לשמירה על מרכז נתיב הנסיעה (FCA) בלימה אוטונומית במצבי חירום

ושולטת בהאצה והאטת הרכב באופן אוטונומי עד עצירה מוחלטת*. מערכת אקטיבית המסייעת בשמירה על מרכז נתיב הנסיעה. מערכת בלימה אוטונומית במצבי חירום הכוללת זיהוי הולך רגל, כלי רכב, דו-גלגלי ותנועה חוצה בצומת*.

מערכת לזיהוי ומניעת התנגשות בכלי רכב 
(BCW) ”ב”שטח מת

מערכת למניעת התנגשות בעת מעבר נתיב המספקת 
התרעה על רכב ב”שטח מת”*.

מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות לגרוע מאחריות הנוהג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין.    15 14 / התמונות להמחשה בלבד  /  *בחלק מהדגמים

מערכת למניעת פגיעה ברכב
(RCCW) חוצה בעת נסיעה לאחור

מערכת המתריעה מפני רכב החוצה את מסלו ל
הנסיעה לאחור.

מערכת חיישני חניה ונסיעה
(PDW) לאחור

בעת חנייה, מערכת ה-PDW תתריע בעת התקרבות 
למכשול באמצעות חיישנים המותקנים בפגוש האחורי.



.8 %)/'+
.)"/),'

 .8 ""(/)$- 1(#2%3$ )& .+- 6%'8% .+-! !"#$ 1(0(2 %&"'(%
..(% -+3( *5)& -+

 )(/"6)/ )(%5(-('+2 )(+*8/( %'(6%%& 3(4%8 ,$32%/3 $0"'$
.*)(% $3*$ .%-6- .+-! .%%#$ )& (+7$%

17    $#+# ',-('+ ."/"(.' / 16

*.%%/"6 .%3!(/ .(/%# *%/*('7 55 1(-#

.%'((5 64-3 $*%((& )*(&) )%-2%5%" .%-6& )*63 )+*8/

1)(0$'( *+-#*  / 



 1.6 !"#$%  2.0 !"#$% &'$(
'%)'*

Gamm a Nu 2.0 MPI +',T-GDI 1.6

1,598 1,999 (-"(,) &'$( ./$

75.6 X 89 81 X 97 (("() 012( X .3-

5,500/180 6,200/156 (3"1,/,"4) "%)"( -/,2

1,500~4,500/27.0 4,000/19.6 (3"1,/("+-) "%)"( *$('(

 !"#$%  !"#$% *5"&'6"%
 1.6  2.0

'%)'*

8.8 11.1 (7'"$8) 8"(- 0-100 26'97

201 181 (8"(-) 7"%)"( 7')"2(

Premium Elite Luxury Prestige *-13 74")6

8.2 7.2 7.1 6.9 (("- 100/)*"1) %1'8(

5"(1%

 ABS + EBD 7)%+'( 21'/4 74)&(

))''9( -,"3 "(3-

-,"3 ")'.9

5"17(

!',)/-( +',( 5""9(6& "(3-

Multi-Link +',( 5""9(6& ")'.9

Elite Luxury  Prestige, Premium  5"+"(6
1.6 1.6 Panoramic 2.0

1.6 5"-'8".'

235/50 R19 235/55 R18 215/65 R17 215/65 R17 5"+"(6

19' 18' 17'' 17'' 5"-'8".

+ + + + "$(# "/'1. 1+1+

 1.6 !"#$%  2.0 !"#$% 5"4'1"2 7%"7
'%)'*

 '*'9 5"4'1"2 7
 5"3(6( 71'/4 6+1 7"*('*'9 +',

(DCT)

2)%&2 ",."

3.929 4.400 !'89)

2.318 2.726 "$8

1.957 1.843 "8"18

1.023 1.392 "&"%)

0.778 1.000 "8"(.

0.837 0.774 "8"8

0.681 - "&"%8

5.304 3.440 ")'.9

3.632/4.929 3.702 "/',

.'4 2+2

, 2$'97 !(#% ,)'-' 2"+)$9 +/', ,!$'8( *'(' 7%%,
MDPS "1(8. .'4 )%+'(

!"#$% !"#$% (!"!) "#$%!
1.6 2.0

'%)'*

4,500 0)'9

1,865 %.')

1,650 2%'+

2,680 5"$), .'')(

170 "1("$"( &-)-2( .'')(

1,052 "(3"- %8'( 5"1+) .'')(

996 ")'.9 %8'( 5"1+) .'')(

1,464 "(3"- %8'( 5""/74 .'')(

1,428 ")'.9 %8'( 5""/74 .'')(

1,385 "(3"- %8'( 5""$7'( .'')(

1,367 ")'.9 %8'( 5""$7'( .'')(

966 1,017 "(3"- %8'( 89) .'')(

980 1,000 ")'.9 %8'( 89) .'')(

515 ()*"1) !&*( 97 ./$
 ()*"1) !&*( 97 ./$1,694 5"%8'( 1'/"- 5&

1,429 1,467 (+"-) "(6& 1-8(

2,100 1,995 (+"-) 28)'( "114 1-8(

5.46 ()*() %'%", ,'"3)

54 ()*"1) -13 14"( 71'%"-

Elite  Luxury Prestige, Premium &$'"! (#)*+
1.6 Turbo 1.6 Turbo Panoramic 2.0

1.6 Turbo

 7')8/9 5& 7(3-7( 8" 7")'-( 2"3("*1'( 74)&(+ + + + ***Android Auto, Apple CarPlay )'%".
+ + + +  7")'.9 2(16( + BT 7")'%"3
+ + + +  7")'.9 2(16( 71&/21 )'7/4
+ + - - **3""$1 7"*'.19 2$"&*

Elite  Luxury Prestige, Premium &$'"! (#)*+
1.6 Turbo 1.6 Turbo Panoramic 2.0

+ +

1.6 Turbo

-- - 2+22 1+1+( 5"4'1"2 7)%&2 "/'$(
+ + + - Stop & Go 74)&(
+ + + + 5")*"''* "$8 + 5"1'-() 2&%)9
- - - + 0)3 %8.(
+ + + -  2$78( 2+'67 5& 10.25" "1*"+"3 5"$'&8 .'1 - SVC

+ + Panoramic - .7/$ "()'$/ 8(8 ++
+ + + + ++ 7'1",(
+ + + + 24)921 7')8/9' 7'9)( ,2)'97 5& 8(8 "44',
+ + + + "1(8. 7'9)( 1'/"-
+ + + + 7'9)(% 7'7"9 ",$/
+ + - - )'7/4 76".1% 0'1"2 7)".% - SBW

+ + + +  AUTO HOLD + "1(8. 3" 51%
+ + + + Privacy Glass  7'24 7'8(8
+ + + + ")'.9 !'1.% #7(' )7,$ %+(
+ - - - 7"89) LED 7)'97
+ - - -  2""$/ 7%-'& 2)'97
+ - - - LED 5"%1'8( 5"")'.9 5",$/
+ + + + LED - DRL 5'" 7)'97
+ + Panoramic - 7"("$/ LED 7)'97
+ + + + 5"$''+ 64-% 2$78( 2)"''9 7)'97
+ + + +  58++7')'9 !8"".
+ + + + 1')*"$ )'7/4 + 5"")'-( )'.91 2&",$ "$8"".
+ + + + 716'/( 7"1*"+"3 5"1-9 7)-% 74)&(
+ + + + ")'.92 %8'(1 5"1-9 7)-% 74)&(
+ + + + 7'//4 97% 2)'97
+ + + + 5""(3- 5"%8'( %+% !',.9 "97 + ")'.9 %8'(% 3" 7$&8(
+ + + + -'.)( 2&$721 7')8/9
+ + + + -('&1' 2%'+1 !$''47( 2+2
+ + + + %4)2 *18( 7'8(82 18 2)"+,' 2."7/
+ + + + .7/( 911 2,"$4' 2&$72 - 54. .7/(
+ - - - )'& "3'/")
+ + + + ")'.9 1,/,% %+ 7'$&8( !''"4 7')8/9
+ + + +  (Eco, Normal, Sport) DRIVE MODE 2+"2$ "%6( ))'%
+ + + + !&*( 971 !'1"' "',"4
+ - - - !'7.7 %+ 7")4 !'$''"4 + "1(8. +2$ %8'(
+ - - - 5""(3- 5"%8'( 5'(".
+ - - -  2%'+1 &,'$ %8'( !'$''4 7')8/9
+ + + + 7"#4)(2 21',$'-% 12v &-8 + USB "&-8 2
+ + + + ")'.92 %8'(% 2$"&*1 USB "&-8 2
+ + + + !&*(2 97% 12v &-8

Elite  Luxury Prestige, Premium "#,%-* -(.!
1.6 Turbo 1.6 Turbo Panoramic 2.0

+ + +

1.6 Turbo

+ + &,'$1' +2$1 7'"(3- )"''9 7'")4 2
)53* *#%-

+ + + + &,'$1' +2$1 36 )"''9 7'")4 2
+ + + + 7'"3"6 !'1"' )"''9 7'")4 2
+ + + + &,'$1 +2$ !"% 7"#4)( )"''9 7")4

 "41'2 "'2"# 711'42 5')". 7&% 7"('$'*'9 2("1% - FCA-JT+ + + - 7('6% 26'. 2&'$7' "1+1+ '3 ,%4) "14 ,1+)
 "41'2 "'2"# 711'42 5')". 7&% 7"('$'*'9 2("1% - FCA- - - + "1+1+ '3' %4) "14 ,1+)

 &'",1 2+2 !'-"7 711'42 7"%"*-9 74)&( - LKAS+ + + +  2&",$2 %"7$ 1& 2)"(8%
+ + Prestige + "7( .*8"% %4) 1& 2&)721 74)&( - BCW

+ + + + +2$2 7'$)"& 1& 2&)72 74)&( - DAW

+ + Prestige + )'.9( 26'. %4) 1& 2&)72 74)&( - RCCW

+ + + + 2&",$2 %"7$ #4)( 1& 2)"(8% &'",1 7"%"*-9 74)&( - LFA

 &,'$/31" 7.4"8 1& 2&")7(2 7"%"*-9 74)&( - ROA+ + + + ")'.92 %8'(%
+ + + +  7')"2( ")')(7 "'2"# 11'4 54. 7')"2( 1"%+( - ISLA

- - + + CRUISE CONTROL 7')"2( 1"%+( 5& *'"8 7)-% 
+ + - -  5"--/% 21".# !'$+$( 711'42 2(4. *'"8 7)-% - SCC

+ + + +  0'($1 2'%+ )'9 !"% "*('*'9 )%&(1 74)&( - HBA

+ + + + 24"8( 7)-% 74)&( - TCS

+ + + + 3)/$% 1+1+ 141 5"+"(6% )"''9 :.1 )'*"$ 74)&( - TPMS
+ + + + 5"%8'(2 78(. 141 7')'+. "$8"". 
+ + + + 7'4/272 7&% 2$+2 74)&( - ROP

+ + + + 3)'(% 2("1% 7)-% 74)&( - DBC

+ + + + 2("1%% 5"1+1+ 71"&$ 7&"$(1 74)&( - ABS

+ + + + 7"$')*-19 2("1% "6.1 7-'1. 74)&( - EBD

+ + + + 7'%"6" 7)-% 74)&( - ESP

+ + + + 2"1&% -'$"#1 &'", 74)&( - HAC

+ + + + 5')". 7("1%% 7'7"9 - ESS

+ + + + 5""7'."*% 1(8. 7'$'1. 4
+ + + + 7'"(3- 7'."*% 7')'+.% !.7'( 53-
+ + + + &,'$1 )"''9 7")4 1'*"%1 7')8/9
+ + + + ISOFIX -'$"7 %8'(1 !'+"& 7'3'-$
+ + + + 2$'97 !(#% 7"#4)( 21"&$ 1')*$

 .0.)050 )5))%&--" +3#0 !1"4(!- ,7#/0 )&5!- ,. !6%$"- '6"%+ 1'/0 !3)#8 .0/+6-0 !"1)/+ )%' 2#8)0 )5"!5 )%-'6 * / 18 
!"5"$ !"'+.-' 9"%3+" !&4 #$%&-" 7-"!0 /))5 2"%'* !"68-&+*** / qi 05)6* 21! )%' 0)."'"53*+ ,)3-"! ,)#)$3-'**         

 .:)92 "%.)% "93$'" 7'"'$4', 547'8)1
 '9 54"19 %')-2 2+'672 51'9 )')"%1

3805 :'+"". !.%( 7&",$ 5'9"7*

* $)*$"92 )791 ',$4"2 '9
www.hyundaimotors.co.il

19   

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



דוד ויוסף IL22TO ינואר 2022

צבעי הרכב

שחור 
Phantom Black

כסוף מטאלי 
Shimmering Silver

לב ן
Polar White 

אפור מטאלי  
Dark Knight

ברונזה מטאל י
Silky Bronze

בורדו מטאלי 
Sunset Red

אפור זית מטאלי 
Amazon Grey

אפור כחלחל מטאלי 
Teal

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוספקט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים במפרט 
זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא 
בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה 

מוקדמת וללא עדכון המפרט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

רמת רמת
בטיחות בטיחות
נמוכה גבוהה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

EU 2017/1151 נתוני היצרן, ע"פי בדיקות מעבדה תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

6  Panoramic - TUCSON 253-100
  מערכת מותקנת בדגם הרכב

 ,253-097 ,253-099
7 Premium ,Prestige ,Luxury ,Elite - TUCSON 253-098 ,253-096

  מערכת אופציונאלית להתקנה
  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

 Luxury, Elite :פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב בדגמי  Premium, Prestige :פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב בדגמי Panoramic :פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב בדגם

7  כריות אוויר 7  כריות אוויר 7  כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב     מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב        

מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום    מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום       
מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים  מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים     מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים        

         מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"         מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"         מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
    בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור     בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור     בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור 

    מערכת התרעה במצב של עייפות נהג    מערכת התרעה במצב של עייפות נהג    מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
    מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב    מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב    מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
    חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)    חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)    חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)

    בקרת שיוט אדפטיבית    בקרת שיוט אדפטיבית    בקרת שיוט אדפטיבית
(ISA) בקרת מהירות חכמה    (ISA) בקרת מהירות חכמה    (ISA) בקרת מהירות חכמה    

דרגות זיהום אוויר צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* דגם

11 משולב 6.9 Prestige ,Panoramic - TUCSON

12 משולב 7.1 Luxury - TUCSON

12 משולב 7.2 Elite - TUCSON

14 משולב 8.2 Premium - TUCSON
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