
Tucson



Verandering
doet goed!

Hij heeft het allemaal; de juiste looks, de ideale maten, de 
laatste technologie. De Hyundai Tucson is een echte familie-
auto 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.

Stel je ideale Hyundai samen met 
de Hyundai Car Configurator op 
www.hyundai.nl/configurator

Configureer je Hyundai

https://www.hyundai.nl/configurator/hyundai-tucson/?utm_source=brochure&utm_medium=referral&utm_content=Tucson


De Tucson is voorzien van Full LED-koplampen met  
positioneringslampen en Low Beam Assist- Static-
lampen. Die zorgen, evenals de LED-achterlichtunits, 
voor een verbeterde zichtbaarheid en dus veiligheid.

• LED-achterlichtunits (standaard vanaf Comfort).

• Full LED-koplampen (standaard vanaf Premium 
of onderdeel van het Comfort Pack).



Gevoel van 
ontspanning 
en controle 
Binnenin valt de Hyundai Tucson op door zijn luxe 
afwerking en de royale ruimte. Op de bestuurdersstoel 
overheerst een gevoel van ontspanning en controle. De 
instrumenten en bediening zijn zo geplaatst dat je je 
tijdens het rijden kunt blijven concentreren op de weg.



Oog voor comfort  
en uitrusting  
Behalve door zijn royale afmetingen valt de Hyundai Tucson ook op door de 
variatie aan kleuren en de prettig aanvoelende, hoogwaardige materialen. 
Natuurlijk is uitgebreid aandacht besteed aan comfort en uitrusting. Het 
infotainmentsysteem omvat een uitgebreid navigatie systeem inclusief  
digitale radio en LIVE Services met onder meer real-time verkeers- en  
flitserinformatie en weersverwachting.

• ʻZwevende  ̓8-inch LCD-touchscreen (vanaf Comfort).

• Afwerking dashboard in lederlook, met dubbele stiknaad (vanaf Comfort).





Persoonlijke ruimte  
Natuurlijk is je omgeving belangrijk. Thuis, maar ook als je onderweg 
bent. Een prettige omgeving om je gedachten de ruimte te geven. 
En ruimte is ook te vinden in de bagageruimte van de Hyundai 
Tucson: die telt maar liefst 513 liter, met nog extra opbergruimte in 
een com partiment onder de vloer van de kofferbak. De kofferbak-
klep is bovendien elektrisch bedienbaar (vanaf Premium).

Met afdekhoes 
bagageruimte

Achterbankleuning 
neergeklapt voor 40 %

Achterbankleuning 
neergeklapt voor 60 %

Achterbankleuning 
geheel neergeklapt 
(inhoud: 1.503 l)



Vanbinnen breed  
en ruimtelijk 
In het interieur is gekozen voor lange vlakken en horizontale lijnen die ver 
doorlopen in de deuren. Door die moderne horizontale indeling oogt de 
Hyundai Tucson vanbinnen breed en ruimtelijk. En uiteraard zijn in het 
interieur allerhande praktische en comfortabele voorzieningen te vinden.

• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (10 standen, 
vanaf Premium).

• Smartphone-connectiviteit (Apple CarPlay en Android Auto-voorbereiding, vanaf Comfort).

• Draadloos opladen Qi-standaard, vanaf Comfort).

Apple CarPlayTM is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. Android AutoTM is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc.



Motoren: sterk, 
efficiënt en  zuinig
De Hyundai Tucson biedt een breed motorengamma.  
Er is keuze uit twee benzinemotoren en een geheel nieuwe 48V 
mild-hybrideaandrijflijn: MHEV: in combinatie met de 1.6- of 
2.0-liter dieselmotor biedt een elektrisch systeem ondersteu-
ning bij de acceleratie door tot wel 12 kW aan extra vermogen 
te leveren. Daardoor worden het verbruik en de CO2-uitstoot 
beperkt.

• De efficiënte en snel reagerende 48-volt mild-hybridetechnologie zorgt in 
combinatie met de 1.6 CRDi- of de 2.0 CRDi-dieselmotor voor een verlaging 
van het brandstofverbruik tot wel 7 procent (volgens WLTP). 



Snel schakelen, 
pittige prestaties. 
De benzine- en dieselmotoren zijn naar keuze te combineren 
met een handgeschakelde zesversnellingsbak of met de zeven-
traps automaat met dubbele koppeling (DCT). Deze staat garant 
voor snel schakelen, pittige prestaties en een gunstig brandstof-
verbruik. De MHEV-uitvoering is standaard uitgevoerd met een 
achttrapsautomaat.

Hyundai’s 7-traps DCT is bijzonder efficiënt en draagt bij 
aan een laag brandstofverbruik en een lage CO2-uitstoot. 
De acceleratie gaat sneller dan bij een ‘gewone’ automaat.

De 8-trapsautomaat is nieuw ontwikkeld en zorgt met zijn 
soepele schakelgedrag voor een zeer snelle reactie op het 
gaspedaal en tegelijkertijd een lager brandstofverbruik.



Voor nog meer pit:
Hyundai Tucson N Line   
De zeer sportieve N Line-uitvoering is geïnspireerd op de bestaande N-performance-modellen van Hyundai en wordt aangedreven 
door een 177 pk (130 kW) sterke 1.6 T-GDI-motor. Het aangepaste onderstel en de nieuwe voorremmen resulteren in een nog betere rij-
dynamiek. Stoere 19-inch lichtmetalen velgen met 245/45 R19-banden, de nieuw vormgegeven bumpers en de donkere grille met een 
donker verchroomde omlijsting benadrukken de krachtige uitstraling van de N Line. Het interieur is voorzien van speciale, sportieve 
N-sportstoelen – met optimale zijdelingse steun in scherpe bochten – en een versnellingspook met N-logo en aluminium- look pedalen.



Hyundai Tucson - Technische gegevens 

● = standaard

* Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-   
test methodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat.

Motortype 1.6 GDi 1.6 T-GDi 1.6 CRDi 48V R2.0 CRDi 48V 

Versnellingen 2WD 6MT 2WD 6MT 2WD 7DCT 4WD 7DCT 2WD 6MT 2WD 7DCT 4WD 8AT 

Motor

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

Cilinderinhoud cc 1591 1591 1598 1598 1995

Compressieverhouding 11 : 1 11 : 1 15,9 : 1 15,9 : 1 16,0 : 1

Boring x slag mm 77 x 85,4 77 x 85,4 77 x 85,8 77 x 85,8 84 x 90

Maximumvermogen kW (pk)/t.p.m. 97 (132) / 6300 130 (177) / 5500 100 (136) / 4000 100 (136) / 4000 136 (185) / 4000

Maximumkoppel Nm/t.p.m. 161 / 4850 265 / 1500-4500 320 / 2000~2250 320 / 2000~2250 400 / 1750~2750

Brandstofsysteem

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

  diesel - - ● ●

Transmissie

Aandrijving Voorwiel Voorwiel Voorwiel Vierwiel Voorwiel Voorwiel Vierwiel

6-traps handgeschakeld ● ● - - ● - -

7-traps automaat, double clutch - - ● ● - ● -

8-trapsautomaat - - - - - - ●

Overbrengingsverhouding: 1e 3,833 3,769 3,929 3,929 3,769 3,929 4,808

  2e 2,143 2,120 2,318 2,318 2,080 2,318 2,901

 3e 1,370 1,323 1,957 2,043 1,323 1,957 1,864

 4e 1,036 0,976 1,023 1,070 0,976 1,023 1,424

 5e 0,893 0,778 0,778 0,822 0,778 0,778 1,219

 6e 0,794 0,633 0,837 0,884 0,633 0,837 1,000

  7e - - 0,681 0,721 - 0,681 0,799

  8e - - - - - - 0,648

  achteruit 3,700 3,583 5,304 5,304 3,077 5,304 3,425

Eindoverbrenging 4,563 4,467 3,632 / 4,929 3,632 / 4,929 4,533/5,231 4,929/3,632 3,171

Prestaties*

Maximumsnelheid km/u 182 205 201 201 180 180 201  

Acceleratie 0-100 km/u in sec. 11,5 9,2 8,9 9,1 11,2 11,8 9,5

Brandstofverbruik volgens EG-norm:

- Binnen de bebouwde kom l/100 km 8,1-8,2 9,2-9,8 8,5-8,4 8,5-9,1 4,5 4,4 6,1

- Buiten de bebouwde kom l/100 km 6,2-6,6 6,3-6,4 6,1-6,5 6,8 4,1 4,2 5,2

- Gecombineerd l/100 km 6,9-7,2 7,4-7,6 6,9-7,2 7,4-7,6 4,3 4,4 5,6

CO2-emissie g/km 159-165 170-175 159-165 170-175 113-114 115 147



Hyundai Tucson - Technische gegevens 

● = standaard
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Motortype 1.6 GDi 1.6 T-GDi 1.6 CRDi 48V  R2.0 CRDi 48V  

Versnellingen 2WD 6MT 2WD 6MT 2WD 7DCT 4WD 7DCT 2WD 6MT 2WD 7DCT 4WD 8AT

Stuurinrichting

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

Ophanging

Vóór: McPherson met stabilisatorstang en schroefveren ● ● ● ●

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

Remmen

Vóór: remschijven, geventileerd ● ● ● ●

Achter: remschijven ● ● ● ●

Kruiselings gescheiden remsysteem ● ● ● ●

Gewichten

Massa rijklaar (massa ledig voertuig) kg 1489 (1389) 1545 (1445) 1577 (1477) 1637 (1537) 1612 1630 1748

Maximum toegelaten gewicht kg 2030 2110 2140 2200 2120 2145 2250

Aanhangergewicht: geremd kg 1400 1900 1600 1600 1400 1600 1900

 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 4480 4480 4480 4480 4480 4480 4480

Breedte mm 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850

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

Wielbasis mm 2670 2670 2670 2670 2670 2670 2670

Spoorbreedte: voor (16"/17"/19") mm 1620 / 1608 / - 1620 / 1608 / 1604 1620 / 1608 / 1604 1620 / 1608 / 1604 1620 / 1608 / 1604 1620 / 1608 / 1604 1620 / 1608 / 1604

achter (16"/17"/19") mm 1631 / 1620 / - 1631 / 1620 / 1615 1631 / 1620 / 1615 1631 / 1620 / 1615 1631 / 1620 / 1615 1631 / 1620 / 1615 1631 / 1620 / 1615

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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Leder, rood

Leder, zwart

Stof, grijs

Hyundai Tucson - Interieurkleuren

Polar White (1)
PYW

Engine Red (1)
JHR

Shadow Grey (1)
TKG

Burgundy Red
(2) PR2

Moon Rock (2)
XN3

Pepper Gray (2)
Z3G

White Sand (2)
Y3Y

Olivine Grey (2)
X5R

Stellar Blue (2)
RWB

Champion Blue
(2) U2U

Phantom Black
(3) PAE

Platinum Silver
(3) U3S

Hyundai Tucson - Lakkleuren

Standaard (1) Metallic (2) Mica parelmoer (3)

zonder meerprijs € 795,- € 895,-

Consumentenprijs incl. BTW

Kleuren kunnen op het beeldscherm/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.



Hyundai Tucson - Accessoires 
Exterieur

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

RVS deursierlijsten Deze sierlijsten op de portieren accen-
tueren de vloeiende lijnen van de carrosserie.

Hyundai Glasscoat  Deze interieur- en exterieurbehandeling 
beschermt tegen weersinvloeden en andere omgevingsfac-
toren. Inclusief 5 jaar garantie en koffer aftercare-producten 
om je Hyundai in topconditie te houden.

RVS sierlijst achterklep De Hyundai Tucson ziet er extra stijlvol uit met deze RVS sierlijst op de achterklep, ook 
verkrijgbaar in geborsteld RVS (foto rechts). Hij benadrukt de breedte van de auto en sluit goed aan op andere 
RVS accenten.

RVS spiegelkappen De buitenspiegel als kunstwerk. Deze RVS spiegelkappen, ook verkrijgbaar in geborsteld RVS 
(foto rechts), harmoniëren perfect met het vloeiende design van de Hyundai Tucson.

Zijwindschermset Raam open en toch geen last van hinder-
lijk windgeruis? Deze naadloos passende zijwindschermen 
zorgen zelfs bij regen voor heerlijk fris rijplezier.

Sidesteps Stoer, elegant en functioneel tegelijk. De tree-
planken zorgen voor een comfortabele instap.

Uitstapverlichting Wanneer je het portier opent in de avond 
of nacht, schijnt de uitstapverlichting je bij. Wel zo praktisch, 
want het kan natte voeten voorkomen, en het staat nog chic 
ook. Verkrijgbaar met of zonder Hyundai-logo.

Treeplank 'verlicht' Deze compleet nieuwe accessoire geeft 
je Hyundai Tucson een wel heel bijzondere uitstraling. De 
treeplanken zijn met of zonder verlichting verkrijgbaar.



RVS bumperbeschermer Voorkom beschadigingen aan de 
achterzijde van je Hyundai Tucson met deze RVS becher-
ming. Ook verkrijgbaar in geborsteld RVS (niet afgebeeld).

RVS kofferbakdorpelbeschermer De kofferbakdorpel, die 
het meest gevoelig is voor krassen, is met deze accessoire 
op een prachtige manier beschermd. Ook verkrijgbaar in 
geborsteld RVS (niet afgebeeld).

Dit ijs-/zonnescherm gaat ’s winters ijsvorming tegen op de 
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.

Lichtmetalen velgen Hét accessoire om je Hyundai Tucson te personaliseren zijn lichtmetalen velgen. En behalve ’s zomers wil je er natuurlijk ook ’s winters netjes bij rijden. Goed nieuws: want deze velgen kun je ook gebruiken in combinatie 
met winterbanden. Er is keuze genoeg!

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.

Bumperfolie Bescherm de auto met deze bumperfolie. Voorkomt beschadigingen bij in- en uitladen. Verkrijgbaar in 
zwart en transparant.



Hyundai Tucson - Accessoires 
Interieur & veiligheid

Aantrekkelijk
Met de accessoires op deze pagina’s maak 
je het interieur van de Hyundai Tucson nog 
aantrekkelijker en comfortabeler. 

Mattenset luxe velours Wil je net dat beetje extra luxe, uit-
straling 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 wil je natuurlijk mooi houden. Deze 
semi-velours matten beschermen het interieur opti maal 
en zijn aan de bestuurderskant voorzien van een fraai 
Tucson-logo.

Instaplijstset (gestanst) Deze RVS instaplijsten beschermen 
de carrosserie tegen krassen. Bovendien geven ze de Hyun-
dai 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 dynamisch geheel 
met de auto.

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

Business suit hanger Hang je colbert kreukvrij op aan deze 
luxe kledinghanger. Eenvoudig te bevestigen aan de hoofd-
steun op de voorstoel van je Hyundai Tucson en makkelijk in 
en uit de auto te halen.

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

Lederen bekleding De overtreffende trap van stijlvol wat 
betreft het interieur van je auto is lederen bekleding. Behal-
ve 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 
kun je ook helemaal naar jouw smaak laten aanpassen. 
Denk hierbij aan afwijkende kleuren of delen alcantara, 
meerdere kleuren per stoel, geplooid of geperforeerd leer of 
contrasterende stiknaden. Zelfs je eigen logo behoort tot de 
mogelijkheden.

Het Hyundai-calamiteitenpakket 8 in 1 bestaat uit een 
door Het Oranje Kruis goedgekeurde verbandset, een set 
(van de meest voorkomende) reservelampen*, een set 
handschoenen, een gevarendriehoek, een LED-knijplamp, 
2 veiligheidsvesten conform EN 471, een parkeerschijf en 
een Hyundai-ijskrabber.

* Xenon- & LED-verlichting maken, gezien de lange levensduur, geen deel uit van deze set.



Bagagebak Natte of vieze spullen vervoer je gemakkelijk in 
deze  waterdichte bagagebak. De bekleding blijft dus droog 
en schoon.

Kofferbakmat Gebruik de kofferbak gerust waarvoor hij is 
bedoeld. Deze kofferbakmat beschermt de oorspronkelij-
ke 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 je de mogelijkheid 
om nog meer te vervoeren. Leverbaar in staal en aluminium.

Nog meer ruimte nodig? In deze dakkoffer neem je 
eenvoudig al je spullen mee voor de zomer- of juist de 
wintersportvakantie.

Met deze dakfietsdrager neem je gemakkelijk een fiets 
mee op de Hyundai Tucson. De fiets staat stevig verankerd, 
bovendien is de dakfietsdrager heel eenvoudig te monteren.

Bagagenet Schuivende spullen in de laadruimte zijn niet al-
leen 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 je je dan ook niet kunt 
stoten. De trekhaak is eenvoudig te monteren en demon-
teren.

Vaste trekhaak Fietsendrager, aanhangwagen of caravan 
achter de auto: met deze vaste trekhaak draait de Hyundai 
Tucson er zijn hand niet voor om.

Hyundai Tucson - Accessoires 
Bagagesystemen & trekhaken

Eropuit!
De Hyundai Tucson is gemaakt voor het 
avontuur. Dus trek eropuit met deze even 
praktische als fraaie accessoires. Een 
weekendje weg of een lange vakantie wordt 
hiermee nog comfortabeler. En leuker!

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

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



Hyundai Tucson - Accessoires 
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, kun je  
de Hyundai Tucson nog net iets  
aangenamer maken.

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

Actieve A-stijlhouder navigatiesysteem Klik je navigatie-
systeem gemakkelijk in deze mooi vormgegeven houder die 
ook direct oplaadt. Geen allerhande slingerende snoeren 
meer en de 12-voltaansluiting blijft vrij voor andere doelein-
den.

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.

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

Configureer je Hyundai

https://www.hyundai.nl/configurator/hyundai-tucson/?utm_source=brochure&utm_medium=referral&utm_content=Tucson


Service op maat 

Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele, 
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai je bij 
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en heb 
je de mogelijkheid je 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/services.

Hyundai Motor Netherlands
Postbus 281, 2170 AG Sassenheim 
T  0252 240 340 F  0252 240 319
www.hyundai.nl

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 de Hyundai-dealer. Het is mogelijk dat sommige van de getoonde of 
omschreven opties in deze brochure niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze zijn veelal beschikbaar 
tegen meerprijs. Druk- en zetfouten voorbehouden. Garantievoorwaarden per december 2018.

Wil je meer weten over dit model?  
Stel dan je persoonlijke brochure 
samen op www.hyundai.nl

Brochure samenstellen

Tucson

https://www.hyundai.nl/hyundai-tucson?utm_source=brochure&utm_medium=referral&utm_content=Tucson



