Hyundai TUCSON
1.6T PLUG-IN ESSENTIAL

Årsmodell: 2022
Mätarställning: 0 mil
Växellåda: Automat
Registreringsnummer: NXB32I

Förbeställ din Tucson nu för att säkerställa

Färg: POLAR WHITE
Drivmedel: Hybrid el/bensin
Fordonstyp: Suv
Drivhjul: Fyrhjulsdriven

Bagagerumsbelysning

snabb leverans till 2022. Nu lanserar vi årets

Bagagerumsgolv

största nyhet! Helt nya TUCSON Plug-in Hybrid

Dimljus bak

kommer utrustad med en kraftfull och effektiv

Däckreparationsats

drivlina. Systemet baseras på tredje

ecall

generationen 1.6-liters T-GDi Smartstream-

E-koppling

motor

Elektrisk parkeringsbroms

Bensinmotorn är ihopkopplad med en 66.9 kW

Elektriskt infällbara sidospeglar med värme

elmotor med maximalt vridmoment på 304 Nm

Eluppvärmda framsäten

och ett 13.8 kWh litium polymer-batteri vilket ger

Eluppvärmd ratt

en räckvidd på 62 km. Kombinerat levererar de

Farthållare

två motorerna 265 hk och ett vridmoment på

Filhållningsassistans aktiv (LKA) med

350 Nm. !
Förmånsvärde 1547kr netto vid 50%

trötthetsvarnare (DAW)
Filkörningssystem aktiv (LFA)

marginalskatt. Klimatbonus är EJ inräknat i

Förbered för drag

priset 26.694:- (OBS preliminär bonus) Nya

HALOGEN LAMPS (BI-FUNC. PROJECTION)

Tucson har revolutionerande design flera olika

Höjdjusterbart-förar och passagerarsäte

elektrifierade drivlinor massor av

Invändiga dörrhandtag i krom

säkerhetsutrustning och avancerad teknologi.

ISG

Tucson har en fantastiskt utrustning så som

Körlägesväljare

10.25tum Pekskärm med navigationssystem
och BlueLink

LED positionsljus & varselljus
Luftkonditionering (manuell)

Adaptiv farthållare m.Stop&Go-funktion

Läderklädd ratt och växelspaksknopp

Autobroms m. detektering av fordon cyklister

Mugghållare fram

och fotgängare (FCA JX) & igenkännande för

Parkerinssensor bak

fordon parkerade nära korsning

Ratt justerbar i höjd- och längsled

Automatisk klimatanläggning 3-zons

Solskydd fram med spegel och belysning

Dödavinkelvarning m.varning för korsande

Svankstöd förare (elektrisk)

trafik bakifrån

Takrails

Elektronisk avbländande backspegel (ECM)

Yttre dörrhandtag i karossens färg

Elhissar fram och bak

Välkommen till Fordonsmäklarna i

Elmanövrerad baklucka med handsfree

Sollentuna Bollstanäsvägen 1

Eluppvärmda rutor

Öppet alla dagar i veckan

LED bakljus

Mån-Fred 10-19 Lör 10-17 Sön 11-17

Parkeringssensorer fram och bak
Regnsensor
Smart key
Stämningsbelysning
Tonade rutor bak
Trådlös mobilladdare
1 x USB laddare fram
10.25tum TFT LCD Instrumentering
12v uttag fram och bagage
17tum aluminiumfälgar m. Michelin däck
2 x USB laddare mittkonsol
4:2:4 delat/fällbart baksäte
7 airbags
8tum Pekskärm m.Bluetooth och DAB
m.röstigenkänning
ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ TSA+ MCB
Apple Carplay
Autobroms m. detektering av fordon och
forgängare
Auto-light funktion för automatisk växling
mellan varsel och halvjus
Automatisk skyltavläsning (ISLA)
Backkamera

