Hyundai Tucson
Turvavarustus
Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS)
Aktiivkapoti süsteem
Sõidutulede automaatlülitus
Hädapidurivõimendi (BAS)
Vargusvastane alarmsüsteem
Turvakardinad
Mägipidur (DBC)
Juhi ja kaassõitja esiturvapadjad
Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC)
Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS)
Esiistmetel ette-taha ja üles-alla reguleeritavad peatoed
Esiistmetel eelpingutiga turvavööd
Avariilukustusega (ELR) turvavööd esiistmetel
Külgturvapadjad ees
Nõlvaltstardiabi (HAC)
Esiistmetel reguleeritava kõrgusega turvavööd
Lapse turvatooli ISOFIX-kinnituspunktid
Eesmise kaassõitja turvapadja väljalülituslüliti
Avariilukustusega (ELR) turvavööd tagaistmel
Tagaistme peatoed
Meeldetuletus turvavööde kinnitamiseks
Automaatne kiirustundlik uste lukustussüsteem
Rehvi kiirremondi komplekt
Järelhaagise stabiliseerimisabi (TSA)
Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM)
Automaatse paigalseisu funktsioon (Auto hold) (mitte koos käsikäigukastiga)
Elektrooniline seisupidur (mitte koos käsikäigukastiga)
Sõidureas püsimise abisüsteem (LKAS)
Piirkiiruse teavitusfunktsioon (SLIF)
Autonoomne hädapidurdussüsteem (AEB)
Pimenurga jälgimissüsteem (BSD)
Tagant otsasõidu hoiatussüsteem (FCWS)
Reavahetuse abisüsteem (LCA)
Tagumise põikisuunalise liikluse hoiatussüsteem (RCTA)
Välimus
Kerevärvi kaitserauad
Kerevärvi ukselingid
Kerevärvi korpuses küljepeeglid
Tume hõbedane esivõre
Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid
Elektriline küljepeeglite soojendus
Tagaklaasi soojendus
LED-päevatuled
Porikummid ees ja taga
Hallikas toonis liistud lävekarpidel
Hallikas toonis liistud rattakoopa kaartel
Projektoritüüpi esituled
Tagaluugi spoiler
Tagaluugi spoileris LED-lisapidurituli
Tagaklaasi puhasti ja pesur
Toonitud klaasid
Tume hõbedane põhjakaitse esikaitseraua all
Tume hõbedane põhjakaitse tagakaitseraua all (ainult nelikveolisel mudelil)
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
Kojusaate funktsiooniga esituled
Esiudutuled
LED-tagatuled
Küljepeeglid koos integreeritud suunatuledega
Tumendatud klaasid
Tagumine parkimisabi süsteem
Katusereelingud
Staatilised kurvituled
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Topelt-väljalasketorud (ainult nelikveolisel mudelil)
Päikesekiirgust blokeeriv esiklaas ja esiuste aknad
Esiklaasi puhastite soojendus
Tekstiilkate A-piilaril
Kroomkattega esivõre
Tagurduskaamera
Kroomliist külgakende alaservas
Parkimisabi süsteem (andurid ees ja taga)
Esiuste väliste ukselinkide valgustus
Küljepeeglites lombivalgustus
Kroomitud välised ukselingid
LED-esituled koos pesuritega
Katuseluugiga panoraamkatus
Sisevarustus
12 V voolupesa pakiruumis
12 V voolupesad (2 tk)
Kahes osas (suhtes 60:40) kokkuklapitav tagaiste
Abikäepide laeservas kaassõitja poolel
Abikäepidemed laeservas tagaistme kõrval (2 tk)
Metalldekooriga armatuurlaud
Tekstiilist istmekatted
Näidikuplokk (3,5" ühevärvilise TFT LCD-ekraaniga)
Riidenagi tagumise abikäepideme juures
Läveliistud
Kaarditaskud esi- ja tagaustel
Elektriliste tõstukitega esiaknad
Taskud esiistmete seljatugedel
Esiistmete istmesoojendus
Valgustusega kindalaegas
Katkendliku pühkimisfunktsiooniga klaasipuhastid
Pakiruumi valgustus
Pagasivõrgu kinnituspunktid
Pakiruumi kate
Põrandaalune panipaik pakiruumis
Kaardilugemistuled koos päikeseprillide laekaga
Metallivärvi ukselingid
Elektriliste tõstukitega tagaaknad
Tagaistme keskel käetugi
Reguleeritava tugevusega armatuurlaua valgustus
Reguleeritava kalde ja sügavusega rool
Juhipoolses päikesesirmis piletihoidja
Tualettpeeglid päikesesirmides
Klaasipesuvedeliku taseme andur
Roolisoojendus
Nahkkattega rool
Nahkkattega käigukangi nupp
Käetugi ja panipaik
Kroomitud sisemised ukselingid
Juhiistmel elektriliselt reguleeritav nimmetugi
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel
Jahutusega kindalaegas
Pagasivõrk
Vihmasensor
Istmesoojendusega tagaiste
Valgustusega tualettpeeglid päikesesirmides
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Mugavus
6 kõlarit
PTC-lisakütteseade
Bluetooth-vabakäesüsteem
Salongi õhufilter
Juhiukse elektrilise tõstukiga aknal automaatne avamis- ja sulgemisfunktsioon
Käsitsi juhitav konditsioneeriga kliimaseade
Ühe puudutusega kolmekordselt vilkuvad suunatuled
Raadio ja meediamängija 3,8" ühevärvilise LCD-ekraaniga
Kaugjuhitav kesklukustus
Helisüsteemi juhtlülitid roolil
Teekonna kompuuter
USB- ja AUX-pesad
Õhupuhastussüsteem Cluster Ionizer
Kiirushoidik
Juhiukse elektrilise tõstukiga aknal automaatne avamis- ja sulgemisfunktsioon
Täisautomaatne kahetsooniline kliimaseade
Flex Steer-roolisüsteem (ainult koos käsikäigukastiga)
Ventilatsiooniavad keskkonsooli tagaküljel
Kiiruspiirik
Esiklaasi automaatne udu kõrvaldussüsteem
Kolme erineva sõidurežiimi valik (ainult koos DCT- ja automaatkäigukastiga)
Heli- ja navigatsioonisüsteem koos puutetundliku 8" LCD-ekraaniga
Targa võtmepuldi ja käivituslülitiga võtmevaba sisenemis- ja käivitussüsteem
Nahast juhi põlvepolster
Supervision Cluster-näidikuplokk (4,2" TFT LCD-ekraaniga)
Iseparkimissüsteem SPAS
Elektriline iseavanev tagaluuk
Elektriliselt reguleeritav juhiiste (10 suunas)
Ventileeritavad esiistmed
Nahast istmekatted
Elektriliselt reguleeritav kaassõitja esiiste (8 suunas)
Veljed ja rehvid
6.5J x 16" valuveljed ja 215/70 R16 rehvid
7.0J x 17" valuveljed ja 225/60 R17 rehvid
7.5J x 19" valuveljed ja 245/45 R19 rehvid
Tehase valikvarustus
Metallikvärv
Täismõõdus varuratas (ainult nelikveolisel mudelil)
Elektriline iseavanev tagaluuk (ainult koos Style Safety-paketiga)
Classic Plus-pakett: Kiirushoidik, roolisoojendus, nahkkattega rool, nahkkattega käigukangi
nupp, tagumine parkimisabi süsteem, katusereelingud, kiiruspiirik
Comfort Safety-pakett: Autonoomne hädapidurdussüsteem (AEB), pimenurga
jälgimissüsteem (BSD), kroomkattega esivõre, tagant otsasõidu hoiatussüsteem (FCWS),
reavahetuse abisüsteem (LCA), sõidureas püsimise abisüsteem (LKAS), tagumise
põikisuunalise liikluse hoiatussüsteem (RCTA)
Navigation-pakett: Heli- ja navigatsioonisüsteem koos puutetundliku 8" LCD-ekraaniga,
tagurduskaamera

Style Safety-pakett: Autonoomne hädapidurdussüsteem (AEB), pimenurga jälgimissüsteem
(BSD), tagant otsasõidu hoiatussüsteem (FCWS), reavahetuse abisüsteem (LCA), LEDesituled koos pesuritega, tagumise põikisuunalise liikluse hoiatussüsteem (RCTA)
Leather-pakett: Nahast istmekatted, elektriliselt reguleeritav juhiiste (10 suunas), elektriliselt
reguleeritav kaassõitja esiiste (8 suunas)
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