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De nieuwe Hyundai Tucson,
verandering doet goed!
Hij heeft het allemaal; de juiste looks, de ideale maten, de laatste technologie. De nieuwe 
Hyundai Tucson is een echte familieauto voor moderne mensen die gesteld zijn op kracht, 
comfort en gebruiksgemak. Maar de Hyundai Tucson is vooral een auto voor mensen die 
vallen voor een sportief uiterlijk. Verfijnd, mooi, ruim en geavanceerd. Hij oogt van top tot 
teen als een auto die geboren is voor de stad en de snelweg.

Stel uw ideale Hyundai samen op 
www.hyundai.nl/configurator

Configureer uw Hyundai





Luxe afwerking  
en enorme ruimte
Binnenin valt de Hyundai Tucson op door zijn luxe afwerking, 
het gebruik van hoogwaardige materialen en de enorme 
ruimte. Op de bestuurdersstoel overheerst een gevoel van 
ontspanning en controle. De instrumenten en bediening zijn 
zo geplaatst dat u zich tijdens het rijden kunt blijven con-
centreren op de weg.



Technologie voor meer 
comfort en rijgenot 
De nieuwe Tucson biedt een uitrusting en systemen die elke rit buitengewoon plezierig 
maken. Zo is hij leverbaar met onder meer snelheidsbordenherkenning (SLIF), Lane 
Keeping Assist System (LKAS) en Blind Spot Detection (BSD). En dat zijn nog maar 
enkele van de talloze technologische snufjes in de Hyundai Tucson.

Het infotainmentsysteem (vanaf de Go!-uitvoering) omvat een uitgebreid naviga-
tiesysteem inclusief digitale radio en TomTom LIVE Services en toont onder meer 
de actuele verkeersinformatie. Eindeloos genieten.

De optionele elektrisch bedienbare achterklep biedt eenvoudig toegang tot de 
bagageruimte van maar liefst 629 liter inhoud.

Het optionele Autonomous Emergency Braking (AEB) zorgt ervoor dat de auto 
alert reageert op onverwacht remmen van de voorganger.



Het panoramische schuif-/kanteldak zorgt voor meer licht in de auto en maakt 
dat het interieur nog ruimer oogt (optie op Premium).

De Speed Limit Identification Function (SLIF) scant onder meer verkeersborden 
en geeft de maximale snelheid weer (standaard vanaf de Go!-uitvoering).

De verwarmbare voorstoelen zorgen voor een comfortabele rit (standaard vanaf 
i-Motion). Op de Premium-uitvoering is ook ventilatie standaard.



Technische gegevens Hyundai Tucson

n = standaard * Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG.

MOTORTYPE 1.6 GDi 1.6 T-GDi 1.7 CRDi 1.7 CRDi HP 2.0 CRDi 2.0 CRDi HP

VERSNELLINGEN 2WD MT 2WD MT 4WD DCT 2WD MT 2WD DCT 2WD MT 4WD AT

 Motor

4 cilinders in lijn, watergekoeld, met 2 bovenliggende nokkenassen en 4 kleppen per cilinder n n n n n n

Cilinderinhoud cc 1591 1591 1685 1685 1995 1995

Compressieverhouding 11 : 1 11 : 1 16 : 1 15,7 : 1 16 : 1 16 : 1

Boring x slag mm 77 x 85,4 77 x 85,4 77,2 x 90 77,2 x 90 84 x 90 84 x 90

Maximumvermogen kW (pk)/t.p.m. 97 (132) / 6300 130 (177) / 5500 85 (116) / 4000 104 (141) / 4000 100 (136) / 2750-4000 136 (185) / 4000

Maximumkoppel Nm/t.p.m. 161 / 4850 265 / 1500-4500 280 / 1250-2500 340 / 1750~2500 373 / 1500-2500 400 / 1750-2750

 Brandstofsysteem

Brandstof: loodvrije benzine, vanaf RON 95 n n - - - -

  diesel - - n n n n

 Prestaties*

Maximumsnelheid km/u 182 205 201 176 185 186 201

Acceleratie 0-100 km/u in sec. 11,5 9,2 9,1 13,7 11,5 10,6 9,5

Brandstofverbruik volgens EG-norm:

- Binnen de bebouwde kom l/100 km / km/l 7,9 / 12,7 9,8 / 10,2 9,2 / 10,9 5,4 / 18,5 5,4 / 18,5 5,6 / 17,9 8,0 / 12,5

- Buiten de bebouwde kom l/100 km / km/l 5,4 / 18,5 5,8 / 17,2 6,5 / 15,4 4,2 / 23,8 4,7 / 21,3 4,4 / 22,7 5,6 / 17,9

- Gecombineerd l/100 km / km/l 6,3 / 15,9 7,3 / 13,7 7,5 / 13,3 4,6 / 21,7 4,9 / 20,4 4,8 / 20,8 6,5 / 15,4

CO2-emissie g/km 147 169 175 111 129 127 170

 Transmissie

Aandrijving Voorwiel Voorwiel Vierwiel Voorwiel Voorwiel Voorwiel Vierwiel

6-traps handgeschakeld n n - n - n -

6-traps automaat - - - - - - n

7-traps automaat, double clutch - - n - n - -

Overbrengingsverhouding: 1e 3,833 3,769 3,929 3,769 3,786 3,615 4,252

  2e 2,143 2,080 2,318 2,040 2,261 1,862 2,654

 3e 1,370 1,323 2,043 1,294 1,957 1,542 1,804

 4e 1,036 0,976 1,070 0,951 1,023 1,207 1,386

 5e 0,893 0,778 0,822 0,723 0,778 0,921 1,000

 6e 0,794 0,633 0,884 0,569 0,837 0,732 0,772

  7e - - 0,721 - 0,681 - -

  achteruit 3,700 3,077 5,304 3,583 5,074 3,416 3,393

Eindoverbrenging 4,563 4,533 / 5,231 3,579 / 4,857 4,188 3,421 / 4,643 3,250 / 4,333 3,041

 Stuurinrichting

Draaicirkel m 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6

 Ophanging

Vóór: McPherson met stabilisatorstang en schroefveren n n n n n n

Achter: onafhankelijk (multi-link) met stabilisator n n n n n n



 Remmen

Vóór: remschijven, geventileerd n n n n n n

Achter: remschijven n n n n n n

Kruiselings gescheiden remsysteem n n n n n n

 Gewichten

Kentekengewicht kg 1354 1424 1509 1400 1445 1504 1590

Maximum toegelaten gewicht kg 1895 2120 2190 2000 2085 2235 2250

Aanhangergewicht, geremd kg 1400 1900 1600 1400 1600 2200 1900

Aanhangergewicht, ongeremd kg 650 750 750 750 750 750 750

Maximum kogeldruk kg 100 100 100 100 100 100 100

Maximum daklast kg 100 100 100 100 100 100 100

 Afmetingen

Lengte mm 4475 4475 4475 4475 4475 4475 4475

Breedte mm 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850

Hoogte (zonder dakrails: 1645) mm 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650

Wielbasis mm 2670 2670 2670 2670 2670 2670 2670

Spoorbreedte: voor (17”) mm 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608

achter (17”) mm 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620

Bodemvrijheid mm 172 172 172 172 172 172 172

Inhoud kofferruimte (VDA) l 629 629 629 629 629 629 629

Inhoud kofferruimte, neergeklapt (VDA) l 1503 1503 1503 1503 1503 1503 1503

Inhoud brandstoftank l 62 62 62 62 62 62 62
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Lakkleuren Hyundai Tucson

Kleuren kunnen onder invloed van het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid. 
Sommige uitvoeringen zijn niet in alle hierboven genoemde kleuren leverbaar of alleen 
op speciale bestelling. Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer.
* Leverbaar zolang de voorraad strekt.

Bekleding Hyundai Tucson

Polar White (1)

PSW

Ultimate Red (2) 
WR3

Moon Rock (3) 
XN3

White Sand (2) 
Y3Y

Phantom Black (3) 
PAE

Platinum Silver (2) 
U3S

Ash Blue (2)*
V3U

Ruby Wine (2)* 
S3W

Pepper Grey (2) 
Z3G

Thunder Gray (3)* 
WG3

Pure Brown (2) 
RB4

Midnight Blue (3) 
SG5

Burgundy Red (2) 
PR2

Lederlook, zwart

Stof, zwart

(1)  Standaardkleuren (zonder meerprijs)
(2)  Metallic
(3)  Mica Parelmoer

Stel uw ideale Hyundai samen op
www.hyundai.nl/configurator
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RVS deursierlijsten Deze sierlijsten op de portieren 
accentueren de vloeiende lijnen van de carrosserie.

Sidesteps Stoer, elegant en functioneel tegelijk. De 
treeplanken zorgen voor een comfortabele instap.

Uitstapverlichting Wanneer u het portier opent in de 
avond of nacht, schijnt de uitstapverlichting u bij. Wel 
zo praktisch, want het kan natte voeten voorkomen, en 
het staat nog chic ook.

Uitlaatsierstuk ‘Hexa’ Een uitlaat voegt doorgaans 
weinig toe aan het uiterlijk van een auto. Maar het kan 
ook anders! Dit uitlaatsierstuk volgt de vormen van de 
auto, en geeft uw Hyundai Tucson daardoor een nog 
fraaiere uitstraling.

Deurstootlijsten Met deze fraaie en praktische zwarte 
stootlijsten voorkomt u beschadigingen aan de portie-
ren, bijvoorbeeld door een openslaande deur van een 
andere auto.

Skidplate achter Beschermt tegen steenslag op ruig 
terrein en geeft de Hyundai Tucson extra allure aan de 
achterzijde.

RVS sierlijst achterklep Uw Hyundai Tucson ziet er 
extra stijlvol uit met deze RVS sierlijst op de achterklep. 
Hij benadrukt de breedte van de auto en sluit goed aan 
op andere RVS accenten.

Accessoires Hyundai Tucson 
Exterieur

Schoonheid 
zit in details
Schoonheid zit in details en smaken ver-
schillen enorm. Om uw Hyundai Tucson 
aan de buitenzijde helemaal naar eigen 
wens te kunnen modelleren, heeft Hyun-
dai diverse aantrekkelijke accessoires 
ontwikkeld.

RVS spiegelkappen De buitenspiegel als kunstwerk. Deze 
RVS spiegelkappen harmoniëren perfect met het vloeien-
de design van de Hyundai Tucson.

Treeplank ‘illuminated’ Deze compleet nieuwe acces-
soire geeft uw Hyundai Tucson een wel heel bijzondere 
uitstraling. De treeplanken zijn ook verkrijgbaar zonder 
verlichting.

Zijwindschermset Raam open en toch geen last van 
hinderlijk windgeruis? Deze naadloos passende zij-
windschermen zorgen zelfs bij regen voor heerlijk fris 
rijplezier.



RVS bumperbeschermer Voorkom beschadigingen aan 
de achterzijde van uw Hyundai Tucson met deze RVS 
bescherming.

RVS kofferbakdorpelbeschermer Uw kofferbakdorpel, 
die het meest gevoelig is voor krassen, is met deze 
accessoire op een prachtige manier beschermd.

Dit ijs-/zonnescherm gaat ’s winters ijsvorming 
tegen op uw voorruit en ’s zomers voorkomt het een 
ondraaglijke warmte in de auto. Het scherm bedekt 
het gehele raam, heeft een handige uitsparing voor de 
spiegels en is gemakkelijk aan te brengen.

Spatlappenset Deze spatlappen kunnen wel tegen een stootje en beschermen de auto tegen steenslag, vervuiling 
en modder. Er is een set verkrijgbaar voor de voorzijde en een set voor de achterzijde.

Lichtmetalen velgen Hét accessoire om uw Hyundai Tucson te personaliseren zijn lichtmetalen velgen. En behalve 
’s zomers wilt u er natuurlijk ook ’s winters netjes bij rijden. Goed nieuws: ook uw winterbanden kunt u monteren op 
een set lichtmetalen velgen. Er is keuze genoeg!

Bumperfolie Bescherm uw auto met deze bumperfolie. 
Voorkomt beschadigingen bij in- en uitladen. Verkrijg-
baar in zwart en transparant.



Mattenset luxe velours Wilt u net dat beetje extra 
luxe, uitstraling en gevoel? Kies dan voor deze set 
luxe veloursmat ten van hoogstaande kwaliteit die 
rondom zijn afgewerkt met Nubuk-bandeerband. De 
matten voorin zijn aan beide zijden voorzien van een 
Tucson-logo.

Mattenset semi-velours Een interieur zo mooi als dat 
van de Hyundai Tucson wilt u natuurlijk mooi houden. 
Deze semi-velours matten beschermen uw interieur 
opti maal en zijn aan de bestuurderskant voorzien van 
een fraai Tucson-logo.

Instaplijstset (gestanst) Deze RVS instaplijsten 
beschermen de carrosserie tegen krassen. Boven-
dien geven ze de Hyundai Tucson een extra sportieve 
uitstraling. Deze set bestaat uit vier (voor en achter) 
instaplijsten met een erin gestanst Tucson-logo.

RVS instaplijstset (overzet) Deze instaplijsten vallen 
over de huidige rubberen delen en vormen een dyna-
misch geheel met de auto.

Mattenset naaldvilt Deze naaldvilt matten beschermen 
uw interieur optimaal en zijn aan de bestuurderskant 
voorzien van een fraai Tucson-logo.

Business suit hanger Hang uw colbert kreukvrij op aan 
deze luxe kledinghanger. Eenvoudig te bevestigen aan 
de hoofdsteun op de voorstoel van uw Hyundai Tucson 
en makkelijk in & uit de auto te halen.

Accessoires Hyundai Tucson 
Interieur & veiligheid 

Mattenset rubber Deze duurzame rubberen vloermatten 
houden de originele bekleding schoon en zijn bovendien 
eenvoudig te reinigen.

Aantrekkelijk
Met de accessoires op deze pagina’s 
maakt u het interieur van de Hyundai 
Tucson nog aantrekkelijker en comforta-
beler. 

Calamiteitenpakket (6 in 1) Het Hyundai-calamiteiten-
pakket bestaat uit een door Het Oranje Kruis goedge-
keurde verbandset, een lampenset met zekeringen, een 
gevarendrie hoek, een LED-knijpkat en 2 veiligheids-
vesten.

Lederen bekleding De overtreffende trap van 
stijlvol wat betreft het interieur van uw auto is 
lederen bekleding. Behalve een chique uitstraling is 
lederen bekleding, omdat het makkelijk te reinigen 
is, ook nog eens erg praktisch. Extra opties zijn de 
stoelverwarming en massagestoel die het Business 
Class-gevoel andermaal versterken. Verkrijgbaar in 
verschillende standaardkleuren.

Personaliseren lederen bekleding Het lederen 
interieur kunt u ook helemaal naar uw smaak laten 
aanpassen. Denk hierbij aan afwijkende kleuren 
of delen alcantara, meerdere kleuren per stoel, 
geplooid of geperforeerd leer of contrasterende 
stiknaden. Zelfs uw eigen logo behoort tot de 
mogelijkheden.



Bagagebak Natte of vieze spullen vervoert u gemakke-
lijk in deze  waterdichte bagagebak. De bekleding blijft 
dus droog en schoon.

Kofferbakmat Gebruik de kofferbak gerust waarvoor 
hij is bedoeld. Deze kofferbakmat beschermt de oor-
spronkelijke bekleding optimaal. Dankzij de uit sparingen 
blijven de bevestigingspunten voor een bagagenet 
bereikbaar.

Deze kofferbakmatflap beschermt de bumper tijdens 
het in- en uitladen van bagage en als de hond in of uit 
de auto wordt gelaten (alleen leverbaar in combinatie 
met de Kofferbakmat).

Deze originele dakdragers zijn speciaal verkrijgbaar 
voor de Hyundai Tucson met dakrail. Een fietsdrager, 
skibox of dakkoffer blijft stevig op zijn plek en biedt u 
de mogelijkheid om nog meer te vervoeren. Leverbaar in 
staal en aluminium.

Met deze dakfietsdrager neemt u gemakkelijk een fiets 
mee op de Hyundai Tucson. De fiets staat stevig veran-
kerd, bovendien is de dakfietsdrager heel eenvoudig te 
monteren.

Bagagenet Schuivende spullen in de laadruimte zijn 
niet alleen hinderlijk, maar ook onveilig. Zet de bagage 
eenvoudig vast met dit elastische bagagenet. Hierdoor 
blijft alles veilig op z’n plaats.

De afneembare trekhaak heeft het voordeel dat deze, 
indien niet gemonteerd, zo min mogelijk afbreuk doet 
aan het design. Bijkomend voordeel is dat u zich dan 
ook niet kunt stoten. De trekhaak is eenvoudig te mon-
teren en demonteren.

Vaste trekhaak Fietsendrager, aanhangwagen of cara-
van achter uw auto: met deze vaste trekhaak draait de 
Hyundai Tucosn er zijn hand niet voor om.

Accessoires Hyundai Tucson 
Bagagesystemen & trekhaken

Eropuit!
Hyundai-rijders zijn over het algemeen 
ondernemende mensen. En omdat de 
Hyundai Tucson gemaakt is voor het 
avontuur, trekken Hyundai-rijders er 
graag met de auto opuit. Speciaal voor 
al deze actieve mensen heeft Hyundai 
deze even praktische als fraaie opberg-
accessoires ontwikkeld. Een weekendje 
weg of een lange vakantie wordt hier-
mee nog comfortabeler. En leuker!

Met dit hondenrek creëert u achterin de Hyundai 
Tucson een eigen, veilige plek voor uw trouwe vier-
voeter. Ook veilig: bij veel bagage kan deze niet naar 
voren schuiven. 

Hulpverenset Bieden extra ondersteuning aan de 
bestaande autoveren, zodat bijvoorbeeld bij het gebruik 
van een aanhangwagen de auto beter in balans is, en 
verhogen daardoor de veiligheid. Bij normaal gebruik 
hebben hulpveren nauwelijks invloed op het rijcomfort 
en het weggedrag.



Stel uw ideale Hyundai samen op 
www.hyundai.nl/configurator

Accessoires Hyundai Tucson 
Comfort & technologie

Technologie
voor meer comfort
De nieuwe Hyundai Tucson biedt een 
uitrusting en systemen die elke rit 
buitengewoon plezierig maken. Met de 
accessoires op deze pagina, die een 
hoog gadget-gehalte hebben, kunt u  
uw Hyundai Tucson nog net iets  
aangenamer maken.

Alarmklasse 3 Voorkom inbraakschade aan, of erger 
nog, diefstal van uw auto met dit speciaal voor de 
Hyundai Tucson ontwikkelde alarmsysteem.

Actieve A-stijlhouder navigatiesysteem Klik uw 
navigatiesysteem gemakkelijk in deze mooi vormge-
geven houder die ook direct oplaadt. Geen allerhande 
slingerende snoeren meer en de 12-voltaansluiting blijft 
vrij voor andere doeleinden.

Parkeersensoren Voorkom bumperschade en eindeloos insteken bij het inparkeren met deze subtiel in de achter-
bumper weggewerkte parkeersensoren. Er is ook een set parkeersensoren met snelheidsafhankelijke inschakeling 
voor de voorzijde verkrijgbaar.

Night time running lights Dit systeem zorgt ervoor dat de LED-dagrijverlichting (gedimd) blijft branden als u uw 
dimlicht inschakelt.

LED-verlichting voetenruimte Chic en handig: wanneer u als het donker is het portier opent, schijnt de uitnodigen-
de LED-verlichting in de voetenruimte u bij tijdens het instappen.

➠



De in deze brochure gebruikte foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie, en kunnen wat betreft de specificaties afwijken van de standaardspecificaties per type. Aan de 
foto’s kunnen geen rechten worden ontleend. Hyundai behoudt zich het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging 
en zonder verplichting de reeds op de markt zijnde auto’s te wijzigen. Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer. Het is mogelijk dat sommige van de getoonde of omschre-
ven opties in deze brochure niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze zijn veelal beschikbaar tegen meerprijs. Druk- en zetfouten voorbehouden. Garantievoorwaar-
den per 1 januari 2016.

Hyundai Tucson
De nieuwe generatie

Zonder
Garantie

Kilometer
Beperking
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Brochure samenstellen

Wilt u meer weten over dit model? 
Stel dan uw persoonlijke brochure 
samen op www.hyundai.nl
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Service op maat
Een Hyundai kopen, is verzekerd zijn van een gedegen en attente 
serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai u bij onderhoud vooraf een 
duidelijke prijsopgave, heldere informatie en hebt u de mogelijkheid 
uw Hyundai twee keer per jaar gratis preventief te laten inspecteren 
op mogelijke ongemakken. Kijk voor meer informatie over de services 
van Hyundai op www.hyundai.nl.


