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 לחיי 
 החיים 
שבדרך

החיים מזמינים לנו אינסוף 
 הזדמנויות ליצור, להשתפר, 
לדחוף קדימה, לחלום בגדול.
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מערכת ההנעה המתקדמת של יונדאי טוסון משלבת את היכולות של מנוע 
הבנזין עם תיבת הילוכים יעילה, למקסימום ביצועים ודינאמיות בכביש.

DCT תיבת הילוכים 
GDi 1.6 המשודכת למנוע בנזין טורבו

תיבת הילוכים בעלת 7 הילוכים ומצמד כפול, מקטינה 
את צריכת הדלק ופליטת הפחמן הדו חמצני ומשפרת 

ביצועים, משודכת למנוע 1.6 ל‘ טורבו

תיבת הילוכים אוטומטית בת 6 הילוכים 
MPi 2.0 המשודכת למנוע בנזין

תיבת ההילוכים האוטומטית נוחה לשימוש, חוסכת 
בדלק ומקטינה את פליטת הפחמן הדו חמצני

העוצמה של טוסון 
בידיים שלכם

155

19.6

MPi 2.0 מנוע בנזין

כ״ס

קג״מ

6,200 סל״ד

4,000 סל״ד

177

27.0

GDi 1.6 מנוע בנזין טורבו

כ״ס

קג״מ

5,500 סל״ד

1,500 - 4,500 סל״ד
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)AEB( בלימה אוטונומית של הרכב במצבי חירום וזיהוי הולכי רגל
שילוב של מצלמה ורדאר לזיהוי כלי רכב והולכי רגל, ועצירה אקטיבית של הרכב במצבי חירום.

*)RCTA( התראה למניעת התנגשות מאחור
מתריאה על רכבים חולפים ביציאה מחניה ומונעת התנגשויות 
באמצעות חיישני רדאר המותקנים בחלקו האחורי של הרכב.

)LBA-S( תאורה עוקבת פניה
 מגיבה לתנועת ההגה בנהיגת לילה ומאירה את הדרך אליה 

פונה הרכב לבטיחות מירבית.

)LKAS( בקרת סטיה מנתיב + תיקון הגה
סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה, הכולל חיווי בלוח
השעונים, התראה קולית ותיקון אקטיבי של נתיב הנסיעה.

*)PDW( חיישני חניה אחוריים
מסייעים לנהג בשעת חניה באמצעות התראה קולית כאשר הרכב מתקרב למכשול או לרכב אחר.

)DAA( מערכת התראה על עירנות הנהג
מערכת המזהה סימני עייפות אצל הנהג ומתריאה על כך במטרה 

לייעץ לנהג לקחת הפסקת התרעננות.

*)BSD( ”זיהוי רכב ב”שטח מת 
חיישנים המתריאים על רכב ב”שטח מת” ומסייעים בעקיפה ומעבר נתיב באופן בטיחותי יותר.

מערכות בטיחות מתקדמות
Hyundai SmartSense
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טוסון החדש צלח את מבחני הבטיחות הקפדניים ביותר. 

.Euro NCAP-טוסון זכה בציון מרבי של 5 כוכבים במבחני הריסוק של ה

שילדה בטכנולוגיה מתקדמת
 שילדת הטוסון בנויה מסגסוגת פלדה איכותית בטכנולוגיית חישול מתקדמת המקנה לה קשיחות ויציבות.

המחברים המחוזקים משפרים את עמידות הרכב במבחני התנגשות ודואגים לבטיחות מקסימלית. 

6 כריות אוויר
2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו, 2 כריות אוויר צידיות 

לנהג ולנוסע לצידו וכריות וילון צידיות המגינות על הנוסעים 
מפגיעה במקרה הצורך.

בורר מצבי נהיגה        
בורר מצבי נהיגה המאפשר בחירת סגנון נהיגה - רגיל או ספורט

לשלוט בבטיחות
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עיצוב חיצוני

המראה החדש של הטוסון, החל בפנסים והשבכה הקדמית המשודרגים, 
דרך המראה הדינמי של הגלגלים וכלה בפנסים ובפגוש האחורי הייחודיים, 

הם שיוצרים את נוכחותו המרשימה והכריזמטית של הטוסון.

פנסי LED אחוריים* גריל מצופה כרום*
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חלל פנים מרווח, הנדסת אנוש מתקדמת המסייעת 
לחווית נהיגה מרוכזת ויעילה. כל הפיצ'רים בכף ידך.

דשבורד בגימור עור*

מושבי עור*

עיצוב 
פנים
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*Auto Android ,Apple Carplay מערכת מולטימדיה מקורית “7 עם אפשרות חיבור למערכת

כוונון מושב נהג חשמלי***

תא המטען והמושבים האחוריים מאפשרים מגוון 
רחב של אפשרויות איחסון בהתאם לצרכים שלך

כיסוי וילון לתא המטען מושבים אחוריים מתקפלים 
עד 40%

מושבים אחוריים מתקפלים 
עד 60%

מושבים אחוריים מתקפלים

 התאמה מושלמת
לצרכים שלכם

 * באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות / **ה-Connected Car אינו מגיע כסטנדרט וניתן לרכוש אותו בתוספת תשלום, 
מבוסס על סים סלולארי מוגבל לתקופה I זהות האפליקציות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לאילוצי כלמוביל ולפי שיקול דעתה / ***בחלק מהדגמים

Connected Car מתאם מולטימדיה
ממיטב  גם  ליהנות  ניתן  טוסון,  ביונדאי  הנהיגה  מחווית  כחלק 
מקום  לכל  לנווט   :Connected Car-ב המתקדמים  השירותים 
מקומיות  רדיו  לתחנות  להאזין   ,Waze אפליקצית  באמצעות 
וסלופארק  פנגו  אפליקציות  עם  בקלות  להחנות  ובינלאומיות, 
עם  זמן  ובכל  מקום  בכל  יונדאי  של  מהשירות  ליהנות  וכמובן, 

מסכי עזרה אינטרנטיים.

בתוספת תשלום**

עם חווית הנסיעה בטוסון החדש, אתם מוכנים לכל אתגר שבדרך.
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ירידה לפרטים הקטנים

/*בחלק מהדגמים

חלונות חשמל קדמיים בטיחותייםמסך מולטימדיה צף “7מערכת בקרת אקלים מפוצלת

DRL Led איתות במראותפנסי יום Led פנסי

ידיות חיצוניות בצבע הרכב

גג שמש פנורמי נפתח* Led תאורת בלימה אחורית גבוהה משענות גב מתכווננות במושבים האחורייםמטען USB אחורי

   1617 / התמונות להמחשה בלבד 



לצאת לדרך עטופים במראה הנכון ובתחושת הביטחון.

יונדאי טוסון. לחיי החיים שבדרך.
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המידע והנתונים המופיעים בפרופסקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים 
בפרוספקט 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 בפרופסקט 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, לשנות 

ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות להמחשה בלבד. פרוספקט זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח

דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ*דגם

Elite Turbo 1.6 ל׳ TUCSON6.313בינעירוני8.4עירוני

Elite 2.0 ל׳ TUCSON7.115בינעירוני10.6עירוני

 Panoramic ,Prime Plus 2.0 ל׳ TUCSON6.915בינעירוני11.0עירוני

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

253-088 ,253-087Panoramic, Prime Plus - TUCSON6

253-089 ,253-086 Elite Turbo, Elite  -TUCSON7

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

Panoramic 2.0, Prime Plus 2.0 פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

  זיהוי הולכי רגל6  כריות אוויר
  זיהוי רכב דו גלגלי  מערכת בקרת סטייה מנתיב

זיהוי כלי רכב ב«שטח מת«  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  מצלמת רוורס  בלימה אוטומטית בעת חירום

  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי תנועה  בקרת שיוט אדפטיבית

 Elite 2.0, Elite Turbo 1.6  פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

  זיהוי הולכי רגל6  כריות אוויר
  זיהוי רכב דו גלגלי  מערכת בקרת סטייה מנתיב

זיהוי כלי רכב ב«שטח מת«  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  מצלמת רוורס  בלימה אוטומטית בעת חירום

  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי תנועה  בקרת שיוט אדפטיבית

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009
EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי


