
      Hyundai Tucson 1,6 T-GDi 4×4     

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 18 990 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 22 490 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 28 390 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 794 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 239 

Registračný poplatok (€ s DPH) 657 

MOTOR 

Typ zážihový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (cm3) 1591 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 130(177)/4000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 260/1500-4500 

Pohon všetkých kolies 

Prevodovka 7-st. dvojspojkový automat 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie s el. posilňovač 

Priemer otáčania (m) - 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové  

Pneumatiky 245/45 R19 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie SUV, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4475 - 1850 - 1660 

Rázvor (mm) 2670 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) -/- 

Svetlá výška (mm) 165 

Objem batožinového priestoru / s rezervou (l) 488/1472 

Objem palivovej nádrže benzín(l) 62 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1604 

Užitočná hmotnosť (kg) 571 

Celková hmotnosť (kg) 2175 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1519 

Vnútorná šírka minimum 1348 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 892/1005 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 300/339 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotestofficial/


Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 810 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1495 

Vnútorná šírka minimum 1345 

Vzdialenosť sedák - strop 928 

Vzdialenosť podlaha - sedák 375 

Dĺžka predný sedák 500 

Dĺžka zadný sedák 485 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 9,1 

Maximálna rýchlosť (km/h) 201 

Spotreba mesto (l/100 km) 9,1 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 6,5 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 7,5 

Emisie CO2 (kg.km-1) 175 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 9,7 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,5 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 8,7 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 10,8 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 9,2 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 2928 

1. rok pri najazdení 30.000 km 3456 

2. rok pri najazdení 30.000 km 5789 

2. rok pri najazdení 60.000 km 9435 

3. rok pri najazdení 45.000 km 8705 

3. rok pri najazdení 90.000 km 13 954 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 11 818 

1. rok pri najazdení 30.000 km 12 346 

2. rok pri najazdení 30.000 km 17 679 

2. rok pri najazdení 60.000 km 21 325 

3. rok pri najazdení 45.000 km 22 095 

3. rok pri najazdení 90.000 km 28 844 

Cena PHM (€/liter) 1,200 

Normohodina (€ s DPH) 39,97 

Gar. kontroly (km) 30 000  

Výmena oleja (km) 30 000  

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 406 

Predný blatník 196 

Svetlomet. + smerovka 1007 

Spätné zrkadlo el. 777 

Predný nárazník 253 

Predný tlmič 208 

Predné brzdové platničky 188 

Predné tyčky stabilizátora 61 

Spojka 533 

Predná žiarovka 7 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 



Lak 5 

Na celé auto 5 

Motor a mechanické časti 5 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 19 500 

Po 2. roku 60.000 km 16 500 

Po 3. roku 90.000 km 13 500 

 

 

 

VÝBAVA PREMIUM 
Navigácia, el. otváranie kufrových dverí, pred. LED stretávacie svetlá so statickým LED prisvecovaním zákrut a 
ostrekovačmi, 19 zliat. disky, Safety Pack (systém monitorovania mŕtveho uhla BSD, systém automatického 
núdzového brzdenia AEB), solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien, samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo 
s kompasom, el. nastaviteľné predné sedadlá, elektronická parkovacia brzda, systém pre automatické udržanie 
vozidla v jazdnom pruhu, vyhrievanie predného okna pod prednými stieračmi, tempomat s obmedzovačom 
rýchlosti, parkovací systém, bezkľúč. štartovanie, 7-st. automat (2000€), metalíza (500€), 5 rokov záruka bez 
obmedzenia počtu najazdených kilometrov, 5 rokov asistenčná služba, 5 rokov zvýhodnená prehliadka 

 

 

 

KONKURENCIA 
Typ auta VW Tiguan 2,0 TSI DSG 4x4 Kia Sportage 1.6 T-GDi 4x4 

Max. výkon kW(k)/ot.min-1 132(180)/3940-6000 -(177)/5500 

Max. krút. moment (N.m/min) 320/1500-3940 265/1500-4500 

Max. rýchlosť (km/h) 208 201 

Zrýchlenie z 0-100 km/h (s) 7,7 9,2 

Prevodovka 7-st. automat 7-st. automat 

Komb. spotreba (l/100 km) 7,4 7,5 

Batožinový priestor (l) 615 503 

Cena motorizácie od (€) 34 480,- 30 190,- 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

športovo - elegantný dizajn exteriéru 

ergonómia pracoviska vodiča 

vzdušný interiér vo všetkých smeroch  

prémiový, mäkký chod ovládačov  

tichý, kultivovaný a výkonný motor 

odhlučnenie kabíny 

jazdné vlastnosti (na daný typ auta slušná ovládateľnosť)  

aj s 19“ kolesami chvályhodná absorpcia nerovností  

jazdné výkony 

rýchly nastúp bŕzd 



plnohodnotná rezerva 

pohodlné sedadlá (aj vzadu pohodlný posed)  

pohon 4×4 (100:0,50:50) 

7-st. dvojspojkový automat 

8“ dotykový displej (prehľadné menu, grafika a promptná odozva)  

bohatá výbava bezpečnostných systémov 

MÍNUSY 

po opakovanom brzdení pomerne rýchly pokles účinku bŕzd 

vyššia spotreba (cez 10 litrov/100 km) pri využívaní výkonového potenciálu pohonnej jednotky 

v interiéri vo väčšej miere použite tvrdé plasty 

pomerne malá svetlá výška 165 mm 

nezakryté prahy dverí (zašpinia nohavice pri vystúpení) 

absencia automatického sťahovania okien 

 


