
                                                         

 

Hyundai Tucson HYBRID 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 21 990 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 29 990 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 37 650 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 150€) 599 

Povinné zmluvné  105 

Registračný poplatok (€ s DPH) 700 

MOTOR 

Typ Zažihový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (cm3) 1598 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie 10,5 

Max. výkon kW(k) ot min-1 132,2(180)/5 500 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 265/1500-4500 

Elektromotor Synchrónny s permantným magnetom 

Max. výkon kW(k) ot.min-1 44,2(60)/1600-2000 

Max.krút.moment (Nm/ot.min-1) 264/1600 

Kapacita batérie (kWh) 1,49 

Napätie batérie (V) 270 

Celk. výkon hybrid.systému kW(k) ot.min-1 169(230)/5500 

Pohon všetkých kolies 

Prevodovka 6-st. automat 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie hrebeňové s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 11,0 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové 

Pneumatiky 235/50 R19 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie SUV, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4500 - 1865-1650 

Rázvor (mm) 2680 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1615/1615 

Svetlá výška (mm) 170 

Objem batožinového priestoru  (l) 616/1795 

Objem palivovej nádrže (l) 52 

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


Pohotovostná hmotnosť (kg) 1559-1680 

Užitočná hmotnosť (kg) 686-565 

Celková hmotnosť (kg) 2245 

Hmotnosť brzd./nebrzd. prívesu (kg) 750/1650 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1513 

Vnútorná šírka minimum 1490 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 892/1050 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 344/410 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 821 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1502 

Vnútorná šírka minimum 1453 

Vzdialenosť sedák - strop 990 

Vzdialenosť podlaha - sedák 390 

Dĺžka predný sedák (mm) 510 

Dĺžka zadný sedák (mm) 510 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 193 

Maximálna rýchlosť (km/h) 8,0 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) WLTP 6,2-6,6 

Emisie CO2 (kg.km-1) 140-149 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 8,1 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,6 

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

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 5,7 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 7,6 

CELKOVÉ NÁKLADY 

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

1. rok pri najazdení 15.000 km 3 173 

1. rok pri najazdení 30.000 km 4 932 

2. rok pri najazdení 30.000 km 5 636 

2. rok pri najazdení 60.000 km 9 514 

3. rok pri najazdení 45.000 km 8 114 

3. rok pri najazdení 90.000 km 14 021 

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

1. rok pri najazdení 15.000 km 13 233 

1. rok pri najazdení 30.000 km 14 992 

2. rok pri najazdení 30.000 km 19 697 

2. rok pri najazdení 60.000 km 23 574 

3. rok pri najazdení 45.000 km 24 174 

3. rok pri najazdení 90.000 km 32 081 

Cena PHM Na 95(€/liter) 1,333 

Normohodina servis (€ s DPH) priemer 40,00 

Gar. kontroly (roky/km ) 1/15 000 

Výmena oleja(roky/km) 1/15 000 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 505 

Predný blatník 284 



Svetlomet. + smerovka ( Full LED) 948 

Spätné zrkadlo el. 482 

Predný nárazník (spodný + horný) 252 

Predný tlmič 232 

Predné brzdové platničky 128 

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 27 000 

Po 2. roku 60.000 km 23 000 

Po 3. roku 90.000 km 19 000 

 

 

 

VÝBAVA 
Premium ( navyše k výbave Style) : 19“ zliat. disky kolies,Full LED, núdzové brzdenie pri odbočovaní vľavo FCA-JT, 
monitorovanie mŕtveho uhla BCA s premietaním obrazu na prístrojovej doske, upozornenie na vozidlá približujúce 
sa v priečnom smere pri cúvaní RCCA, varovný systém na bezpečné opustenie vozidla, Smart-el.otváranie kuftových 
dverí, Systém monitorovania okolia vozidla – 4 kamery 360°, adaptívny tempomat s funkciou „auto stop a štart“ s 
podporou navigácie, audiosystém KRELL so zosilňovačom a subwooferom  asistent na jazdu na diaľnici, elektronicky 
riadené pruženie ECS+ diaľkový parkovací asistent (1500€), metalíza (660€) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

zaujímavý, futuristicky  dizajn 

technologické vychytávky a výbava 

výkonné pohonné ústrojenstvo 

nadbytok priestoru na zadných sedadlách 

prémiovo pôsobiaci interiér 

komfort pruženia 

všestrannosť (pohon 4x4) 

odhlučnenie kabíny na úrovni prémiových modelov 

vyhlaď z pozície vodiča 

MÍNUSY 

nárast spotreby v režime Sport, resp. pri dynamickej jazde 

rozsah nastavenia sedadla vodiča by mohol mať nižší posed 

obrazovka infotainmentu je umiestnená pomerne nízko 

stredový panel náchylný na zachytanie 

 


