
Nieuwe TUCSON





Een revolutie
op het gebied  
van design.

Welkom bij de revolutie! De nieuwe Hyundai TUCSON is niet slechts een evolutie van 
zijn voorganger, maar een volledig nieuw model – een regelrechte designrevolutie.  
Met het vooruitstrevende design is de nieuwe TUCSON ook voorzien van state-of-the-
art slimme technologie, zoals de beste veiligheidsvoorzieningen en geavanceerde rij-
assistentiesystemen, en biedt hij de grootste keuze uit geëlektrificeerde aandrijflijnen 
in zijn segment.





Een nieuwe look
voor een nieuw tijdperk.

Het verfijnde en vooruitstrevende design van de nieuwe Hyundai TUCSON is revolutionair. 
Dynamische geometrische vormen, scherpe lijnen en ’s werelds eerste Parametric Hidden 
Lights geven de nieuwe TUCSON een krachtige, unieke uitstraling. Dankzij de state-of-the-art 
halfspiegel verlichtingstechnologie zijn de Parametric Hidden Lights onzichtbaar als ze zijn 
uitgeschakeld. Als ze zijn ingeschakeld krijgen de uiterste zijkanten schitterende vleugelvormen 
voor een unieke hightech lichtsignatuur. Als ze weer worden uitgeschakeld, dan zijn ze optisch 
weer een geheel met de grille.



Hyundai introduceert
Sensuous Sportiness
in het SUV-segment.

De nieuwe Hyundai TUCSON brengt het begrip ‘moderne vormgeving’ naar een nog 
hoger niveau. Met zijn scherp gesneden oppervlakken en dynamische lijnen staat hij 
in de uiterste voorhoede van het SUV-design. De nieuwe TUCSON is groter en breder 
dan voorheen en is de eerste SUV van het merk die is ontwikkeld volgens Hyundai’s 
nieuwe designfilosofie Sensuous Sportiness. Zijn gespierde uitstraling komt voort uit 
de combinatie van scherpe hoeken en dynamische proporties met rijke oppervlakken. 
Daardoor heeft de nieuwe TUCSON een zeer modern uiterlijk, zonder af te doen aan 
het SUV-erfgoed van het model.
Met drie stralende nieuwe kleuren – Shimmering Silver, Amazon Grey en Teal Blue – 
heb je nu keuze uit negen carrosseriekleuren. Bovendien kun je als optie kiezen voor 
een contrasterende kleur voor het dak – Phantom Black of Dark Knight.







Alle ruimte
voor je digitale reis.

In het interieur van de nieuwe Hyundai TUCSON ervaar je een gevoel van openheid en comfort 
dat al je verwachtingen overtreft. Hier werken ruimte, technologie en informatie harmonieus sa-
men en zetten in dit segment een nieuwe maatstaf met een indrukwekkende range van geavan-
ceerde slimme technologieën. Zo heeft het 10,25-inch digitale instrumentenpaneel geen overkap-
ping. Een opvallende innovatie die – in combinatie met de eveneens 10,25-inch touchscreen in 
de middenconsole – de openheid en de hightech uitstraling van het dashboard versterkt. Die 
touch screen, waarmee de functies van navigatie, infotainment en climate control met een lichte 
aan raking zijn te bedienen, vloeit naadloos over in de middenconsole. Dat maakt het tot een 
naadloos, rank geheel en benadrukt de stijlvolle, open ambiance in het interieur. De vloeiende 
lijnen van het dashboard sluiten naadloos aan op die van de portieren en omsluiten de inzittenden 
op aan gename wijze.



Ongekende ruimte.

Dankzij zijn nieuwe platform is de nieuwe Hyundai TUCSON langer en breder dan ooit. Daarmee is het nieuwe interieur niet  
alleen verbeterd, het is ook groter. Ervaar het ruimtelijke, open interieur dat een niveau van comfort biedt dat niet snel  
geëvenaard wordt door andere modellen in het segment. De ruimte op de tweede zitrij is een van de grootste in zijn klasse – 
ongeacht de aandrijflijn. Dat is in de hybride-versie van de nieuwe TUCSON ook mede te danken aan de slimme plaatsing van 
de batterij onder de achterbank. Bij de plug-in hybride-versie is de hoogvoltagebatterij gedeeltelijk onder de eerste zitrij en 
tussen de eerste en tweede zitrij in geplaatst. Doordat de nieuwe TUCSON ruimer is dan ooit, biedt hij alle inzittenden meer 
comfort – ongeacht waar de reis naartoe gaat.







Flexibiliteit voor al je avonturen.
Het leven is een reis en die reis moet aangenaam en comfortabel zijn – dat is zeker het geval in een SUV die zo ruim en veelzijdig 
is als de nieuwe Hyundai TUCSON. Dus of je nu alleen op pad gaat of een weekend weg met het hele gezin; je zult genieten van 
de uitzonderlijke veelzijdigheid van de TUCSON met zijn slimme voorzieningen. Zoals de hendels waarmee je vanuit de bagage-
ruimte, zelfs op afstand, de achterbank kunt neerklappen voor maar liefst 1.756 liter aan ruimte en een vlakke vloer. Voor nog 
meer gebruiksgemak en flexibiliteit is de achterbank in de verhouding 40:20:40 gedeeld neerklapbaar – handig wanneer je grote 
voorwerpen of de sportuitrusting wil vervoeren. De bagageruimte is sowieso groter dan voorheen en meet nu 577 liter met de 
achterbank in de normale positie, afhankelijk van de gekozen uitvoering en aandrijflijn.





KRELL premium-audiosysteem.Draadloos opladen smartphone.

Je digitale reis start hier.
Natuurlijk is de nieuwe Hyundai TUCSON ook uitgerust met de nieuwste slimme technologie om elke reis veiliger en comfortabeler  
te maken. Voor vertrek kun je je agenda raadplegen op de 10,25-inch touchscreen en bijvoorbeeld je komst naar de vergadering  
be vestigen. Leg je smartphone in de laaddock om de accu snel op te laden, geheel draadloos. En dankzij Apple CarPlay™ en  
Android Auto™ kun je je smartphone ook inpluggen om je favoriete apps en functies van de telefoon te bedienen via het grote  
10,25-inch scherm. Het 8-inch Display Audio-systeem omvat Wireless Apple CarPlay™ en Android Auto™, zodat je je smartphone  
kunt spiegelen zónder hem in te pluggen. Gebruik gesproken commando’s om telefoongesprekken aan te nemen, berichten te 
verzenden en te ontvangen en naar muziek te luisteren via het KRELL premium-audiosysteem.

WIP



Highlights gebruiksgemak.

De veelzijdige en comfortabele nieuwe Hyundai TUCSON biedt ook veel gebruiksgemak. Om het in- en uitstappen voor passagiers gemakkelijker te maken, 
biedt de slimme inloopvoorziening de bestuurder de mogelijkheid om de rechter voorstoel te verschuiven en te verstellen met een simpele druk op een knop. 
De slimme achterklep opent automatisch als het systeem de smart key gedurende drie seconden in de buurt detecteert – extra handig als je met volle handen 
uit de winkel komt. Bovendien kun je de hoogte tot waar de achterklep opent op diverse niveaus instellen, geheel naar behoefte. Onderweg zullen je passagiers 
de verwarmbare zitplaatsen voorin en achterin waarderen, evenals de Multi Air Mode met indirecte uitstroomopeningen voor een aangenamer klimaat in het 
interieur. Met de 3-zone climate control zijn verschillende temperaturen in te stellen voor bestuurder, voorpassagier en achterpassagiers. En bij aankomst op de 
bestemming heb je de functies van Remote Smart Park Assist tot je beschikking, zoals een digitale parkeerhulp, waarmee de TUCSON zelfstandig achteruit in 
en vooruit weer uit een parkeerplaats kan manoeuvreren terwijl je buiten de auto staat – ook weer met een simpele druk op een knop.

Multi Air Mode met indirecte uitstroomopeningen. Inloopvoorziening.



Slimme automatisch openende achterklep. Remote Smart Park Assist.





Meer keuze. Meer elektrificatie.

Hogere efficiency.

We hebben de keuze uitgebreid, om emissies te reduceren zonder af te doen aan het rijplezier. Dus is de nieuwe Hyundai 
TUCSON niet alleen leverbaar met 48-volt mild hybrid-technologie, maar ook als hybride-versie. Tevens komt er een plug-in 
hybride-versie.

 TUCSON 48V Mild Hybrid 
 In de nieuwe Hyundai TUCSON met 48-volt mild hybrid-technologie reduceert de MHSG (Mild Hybrid  
 Starter Generator) de belasting van de 110,3 kW (150 pk) sterke 1.6 T-GDi Smartstream-benzinemotor.  
 De techniek zorgt tegelijkertijd voor soepele én snelle acceleraties vanuit stilstand, een lager benzine-
verbruik en minder CO2-emissie.

 TUCSON Hybrid
 De Hyundai TUCSON Hybrid wordt aangedreven door een 132,4 kW (180 pk) sterke 1.6-liter T-GDi  
 Smartstream-benzinemotor en een 44,2 kW elektromotor, die gevoed wordt door een lithium-ion-batterij  
 met 1,49 kWh capaciteit. Een zeer krachtige aandrijflijn in het gamma van de nieuwe TUCSON, met een  
gecombineerd vermogen van 169 kW (230 pk) en 350 Nm trekkracht – meer dan genoeg voor veel rijplezier, 
terwijl jij je goed kunt voelen over het lagere benzineverbruik en de gereduceerde emissie.

TUCSON Plug-in Hybrid
De volledig parallelhybride-aandrijving in de TUCSON Plug-in Hybrid levert een totaal systeemvermogen 
van 194,8 kW (265 pk) dankzij de combinatie van een 66,9 kW sterke elektromotor, gevoed door een 
krachtige 13,8 kWh lithium-ion-polymeerbatterij, en de 1,6-liter T-GDi Smartstream-benzinemotor met 
132,4 kW (180 pk). Met een druk op de knop schakel je over naar de EV-modus voor puur elektrisch rijden. 
Zodra de batterij leeg is, neemt de zuinige benzinemotor het over. Ga waar je wilt; onderweg of bij aan-
komst kun je inpluggen bij een oplaadpunt.
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Superefficiënt schakelen – hoe jij het wil.

Afhankelijk van de aandrijflijn zijn er diverse soepel schakelende transmissies voor de nieuwe Hyundai TUCSON. De 48-volt mild hybrid-versie is leverbaar met een 7-trapsautomaat met  
dubbele koppeling (7DCT) of met een handgeschakelde zesversnellingsbak (6iMT, Intelligent Manual Transmission). Om brandstof te besparen ontkoppelt de 6iMT de motor elektronisch  
zodra je de auto laat uitrollen. De TUCSON gaat dan in Coasting-modus, om nog meer benzine te besparen. De 7DCT combineert het lage verbruik en het rijplezier van een handgeschakelde  
versnellingsbak met het gemak van een automaat. De Hyundai TUCSON Hybrid is voorzien van een 6-trapsautomaat voor shift-by-wire schakelen. Kies heel eenvoudig met de bedienings-
toetsen die onder handbereik in de middenconsole zijn ondergebracht voor: rijden (D), neutraal (N), achteruit (R) of parkeren (P). Shift-by-wire is ook van toepassing voor de 7DCT in de 
TUCSON 48V Mild Hybrid. De TUCSON Plug-in Hybrid wordt geleverd met een 6-trapsautomaat (6AT).

Handgeschakelde zesversnellingsbak (6iMT).Bedieningstoetsen shift-by-wire.



Kies je rijmodus.

Kies de rijmodus die bij de rijomstandigheden past – en bij je stemming! Met een simpele druk op een knop pas je direct de rijdynamiek en het gevoel van de nieuwe 
Hyundai TUCSON aan. De kleuren van het volledig digitale 10,25-inch instrumentenpaneel veranderen mee met de gekozen rijmodus. Kies de Sport-modus voor extra 
prestatievermogen en aangepaste gasrespons, schakelmomenten en bijpassend stuurgevoel. De Eco-modus zorgt voor maximale brandstofefficiëntie met aangepaste 
acceleratie, schakelmomenten en output van de climate control. De Normal-modus zorgt in het dagelijkse gebruik voor voldoende prestaties en optimale efficiency. Voor 
de Hybrid-aandrijflijn zijn de rijmodi Eco en Sport beschikbaar. 

Rijmodus Normal. Rijmodus Eco. 
Rijmodus Sport. 
Cube-gebruikersinterface.



Surround View Monitor (SVM)
Profiteer van 360° zicht rondom voor gemakkelijker en veiliger parkeren. Vier hoge-resolutiecamera’s – aan de voorzijde, opzij en aan de achterkant van de auto – zorgen voor 
een weergave van de situatie, ook in vogelvluchtperspectief.



Houd alles in het oog.

Blind-spot View Monitor (BVM)
Wisselen van rijstrook wordt veiliger en makkelijker nu je de situatie links en rechts achter de auto kunt zien op het 
scherm in het digitale instrumentenpaneel. De camera’s worden ingeschakeld zodra de richtingaanwijzers worden  
geactiveerd voor het wisselen van rijstrook.

Achterbankpassagiers-detectie en alarmering (ROA)
Ultrasonische sensors signaleren bewegingen in de auto, zodat je wordt  
gewaarschuwd als je na het parkeren de auto verlaat terwijl er nog kinderen  
of huisdieren op de achterbank zitten.

Vermoeidheidsherkenning (DAW)
DAW herkent symptomen van vermoeidheid en geeft je indien nodig een  
waarschuwing om even een pauze te houden, om ongelukken te voorkomen.





Opwindende efficiency.
De nieuwe TUCSON Hybrid.
De TUCSON Hybrid gebruikt elektriciteit om je verder te laten komen op een liter benzine. En je hoeft daarvoor niet eens je rijgedrag 
aan te passen of de batterij op te laden. Deze versie brengt zuinigheid op een nog hoger niveau met de combinatie van zowel een 
efficiënte benzinemotor als een krachtige elektromotor. Die werken samen, ondersteund door een lithium-ion-polymeerbatterij die 
de elektromotor voedt, zodat de TUCSON Hybrid minder brandstof verbruikt en minder uitstoot. Afhankelijk van de omstandigheden 
schakelt de hybride-aandrijflijn naadloos tussen benzinemotor en elektromotor – en soms werken beide tegelijkertijd. Als onderdeel 
van het regeneratieve remsysteem assisteert de elektromotor ook bij het afremmen van de TUCSON: met de daarbij vrijgekomen  
energie laadt hij de batterij op, zodat jij dat niet hoeft te doen. De batterij voedt de elektromotor, zodat die de benzinemotor kan  
ondersteunen tijdens accelereren en heuvel op rijden en ook bij lage snelheid zelf de auto kan aandrijven. Daardoor wordt de  
benzinemotor ontlast, wat brandstof bespaart.



TUCSON 
Misschien wel de sportiefste 
SUV ter wereld.



De nieuwe TUCSON is van zichzelf al zeer atletisch  
gebouwd, maar in de N Line-uitvoering overtreft hij alles. 
Zo heeft de rechthoekige voorbumper een grotere lucht-
opening, wat zorgt voor een extra sportievere uitstraling.  
De opvallende uitlaten met dubbele eindpijpen achter  
laten zien dat de ontwerpers hun inspiratie hebben 
gehaald uit de autosportwereld. De TUCSON N Line is 
bovendien voorzien van een langere, aerodynamische 
spoiler, een achterbumper die zich kenmerkt door een rode 
reflecterende rand en diffusor en opvallende lichtmetalen 
19-inch velgen. Binnenin vind je sportstoelen bekleed met 
zwart suède en leder, afgewerkt met N-logo en rood stiksel. 
Het rode stiksel komt terug in de deurbekleding en de arm-
leuning. Het met grijze stof beklede dashboard is eveneens 
voorzien van rode accenten. Het speciale N-stuurwiel is 
verfraaid met het N-logo. Andere N Line-elementen zijn de 
metalen pedalen, voetsteun en dorpelpanelen.



Connectiviteit speelt een belangrijke rol in mobiliteit. Daarom is er Hyundai 
Bluelink, dat je via een app inzage geeft in onder meer de status van de 
auto, je ritten en de locatie van de auto. Met Hyundai Bluelink in combinatie 
met LIVE Services wordt autorijden nog leuker, comfortabeler en veiliger. 
Bovendien kun je Bluelink helemaal aanpassen aan jouw wensen. 

Je kunt de Bluelink-app downloaden in de Play Store (Google) en de  
App Store (Apple).

Altijd
connected.





Bluelink in combinatie met  
LIVE Services.
In combinatie met LIVE Services – een kosteloos 5-jarig abonnement op deze dienst van TomTom is inbe-
grepen – zijn de mogelijkheden van Bluelink ongekend. LIVE Services zijn zogenoemde ‘live connected’- 
services: actuele informatie en updates voor elke service, zoals verkeersinformatie of weerberichten, worden 
via Bluelink rechtstreeks naar het navigatiesysteem in je auto verzonden en doorgestuurd. Je hoeft dus niets 
te activeren en geen mobiele telefoon op je navigatiesysteem aan te sluiten. Neem plaats achter het stuur en 
het systeem doet de rest.



Op afstand ver-/ontgrendelen 
Ben je vergeten je TUCSON af te sluiten? Maak  
je geen zorgen, de TUCSON laat het je weten 
door via de Bluelink-app een pushbericht naar je 
smartphone te sturen. Vervolgens kun je de auto 
via die app, na het invoeren van een pincode, met 
slechts een druk op de knop alsnog vergrendelen.

On-demand diagnose 
Je kunt via de Bluelink-app op je smartphone een 
volledige diagnose van de technische staat van je 
Hyundai TUCSON laten uitvoeren.

Bestemming versturen naar de auto 
Is je TUCSON uitgerust met het navigatie       -
sy steem, dan kun je de Bluelink-app gebruiken 
om je bestemming op te zoeken terwijl je niet in 
de auto zit. Bluelink synchroniseert vervolgens 
met het navigatiesysteem in de auto en je route 
wordt geladen. Zo kun je vertrekken wanneer jij 
dat wil.

‘Find my car’ 
Weet je niet meer precies waar je je TUCSON 
hebt geparkeerd? Geen probleem. De ‘Find my 
car’-functie in de Bluelink-app toont je de exacte 
(parkeer)locatie van je TUCSON. Daardoor vind je 
hem altijd makkelijk terug op een groot parkeer-
terrein of in een volle parkeergarage.

Actuele brandstofprijzen 
Vind eenvoudig tankstations in de buurt met de 
gunstigste prijs, de openingstijden en de betaal-
mogelijkheden.

Vind eenvoudig een parkeerplaats 
Kies en vergelijk via Bluelink de parkeeropties in 
parkeergarages, op parkeerterreinen en langs  
de weg.

Connected Routing 
Geniet van een nauwkeuriger voorspelling van 
de drukte op de weg, een preciezere berekening 
van de aankomsttijd en betrouwbaarder route-
berekeningen. Met Connected Routing wordt de 
route niet meer berekend door de processor van 
het navigatiesysteem in de TUCSON, maar door 
een krachtige server in de Hyundai-cloud.

Last Mile Guidance 
Wanneer je je TUCSON moet parkeren voordat je 
de bestemming bereikt, kun je de navigatie van 
de TUCSON overdragen aan de Bluelink-app. Met 
behulp van augmented reality begeleidt jouw 
smartphone je precies naar waar jij naartoe wilt.

P



Met Hyundai SmartSense, onze geavanceerde assistentiesystemen, biedt elke nieuwe Hyundai het
nieuwste op het gebied van actieve veiligheid. Van automatisch remmen of snelheid minderen tot
aan het signaleren van voertuigen in de dodehoek; SmartSense waarschuwt je voor alle mogelijke
gevaren rondom de auto – om jou extra veiligheid en gemoedsrust te geven.

Hyundai SmartSense
Extra veiligheid en gemoedsrust.



Navigation Based Smart Cruise Control Curve (NSCC-C)
Maakt gebruik van het state-of-the-art navigatiesysteem om te 
anticiperen op bochten en rechte stukken op de snelweg. Het  
systeem past de rijsnelheid daarop aan, in het belang van de  
veiligheid.

Cruise Control met Stop & Go-functie en snelheidslimiet,  
adaptief (SCC)
Veiliger en ontspannener rijden. SSC houdt een vooraf ingestelde 
afstand aan tot de voorligger en past daarvoor automatisch de 
rijsnelheid aan binnen eveneens vooraf ingestelde limieten. In 
langzaam rijdend en stilstaand verkeer wordt de ingestelde afstand 
aangehouden.

Autonome rijbaanassistentie (LFA)
Indien geactiveerd, houdt LFA de Hyundai TUCSON in het midden 
van de rijstrook, op snelwegen en in de stad en bij snelheden  
tussen 0 en 180 kilometer per uur.

Actieve rijbaanassistentie (LKA)
Gebruikt de camera aan de voorzijde om de wegbelijning in de 
gaten te houden. Wanneer de TUCSON onbedoeld over de belijning 
komt, waarschuwt het systeem en kan het zo nodig een stuur-
correctie uitvoeren om de auto terug in het midden van de rijstrook 
te brengen.

Noodremassistent voor kruisend verkeer (FCA)
FCA waarschuwt en remt automatisch wanneer het opmerkt dat 
de voorligger plotseling remt of als zich voetgangers en/of fietsers 
voor de auto bevinden. De Junction Turning-functie helpt aan-
rijdingen te voorkomen bij het afslaan naar links op een kruispunt.

Highway Drive Assist (HDA)
HDA is een combinatie van Lane Following Assist en Navigation 
Based Smart Cruise Control. HDA maakt gebruik van sensors een 
kaartgegevens voor veilig gebruik in de praktijk en om de snelheid 
aan te passen voor bochten op de snelweg en geldende snelheids-
limieten. Via de speciale knop op het stuurwiel kun je HDA met een 
enkele klik activeren.



Snelheidsbordenherkenning (ISLA)
Waarschuwt met optische en geluidssignalen als je de snelheids-
limiet overschrijdt. Ook herinnert ISLA je er zo nodig aan om de 
in de Manual Speed Limit Assist of in de Smart Cruise Control 
ingestelde snelheidsbegrenzing aan te passen om onder de limiet 
te blijven.

Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)
Dit slimme systeem voor in het stadsverkeer waarschuwt je 
wanneer de voorligger, bijvoorbeeld bij een stoplicht of in een file, 
weer gaat rijden.

Safe Exit Warning (SEW)
Dit slimme systeem waarschuwt inzittenden bij het uitstappen 
door voertuigen te signaleren die van achteren naderen. Het geeft 
dan een optische waarschuwing in het instrumentenpaneel en in 
de buitenspiegel en een goed hoorbaar waarschuwingssignaal.

Grootlichtassistent (HBA)
Deze grootlichtassistent zorgt voor maximaal zicht in het donker 
en een ontspannen rit. HBA signaleert zowel tegemoetkomend 
verkeer als voorliggers en schakelt zo nodig automatisch van 
grootlicht naar dimlicht en weer terug zodra dat kan.

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)
Met behulp van radarsensoren onder in de achterbumper en een 
camera aan de voorzijde waarschuwt het systeem voor verkeer 
in de dodehoek. Schakel je de richtingaanwijzer in, dan klinkt een 
waarschuwingssignaal en wordt de auto afgeremd om een aanrij-
ding te voorkomen.

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA)
Rijd je achteruit met slecht zicht, dan waarschuwt het systeem 
niet alleen als een voertuig van opzij nadert maar remt het ook 
automatisch de TUCSON af.





Accessoires:
aan jou de keuze.
Personaliseer jouw Hyundai TUCSON hele-
maal naar eigen smaak met het uitgebreide 
aanbod originele Hyundai-accessoires. 
Vraag je Hyundai-dealer naar meer  
informatie over de accessoires voor de  
Hyundai TUCSON.

Meer weten?  
Kijk voor uitgebreide informatie over alle 
leverbare accessoires op www.hyundai.nl.

Spiegelkappen SpiegelkappenDeursierlijsten Deursierlijsten

Bumperbescherming BumperbeschermingAchterklepsierlijst Achterklepsierlijst 

Style jouw Hyundai TUCSON
Er zijn verschillende stylingdelen verkrijgbaar voor de Hyundai TUCSON. Personaliseer 'm helemaal naar jouw eigen smaak met bijvoorbeeld buitenspiegelkappen, deursier-
lijsten, bumperbescherming en een achterklepsierlijst in pianozwart (zie rode auto) of geborsteld staal (zie zwarte auto).

Bagagesystemen en trekhaken
Of je nu op wintersport gaat, de fietsen wilt meenemen of veel 
bagage kwijt moet, Hyundai heeft overal een oplossing voor.  
Zo zijn er dak(rail)dragers verkrijgbaar, dakdragers, dakfiets-
dragers, dakkoffers, skidragers, maar ook trekhaken (zowel  
vast als afneembaar) en fietsdragers voor op de trekhaak.



De meeste kennis, de beste service, de juiste 
gereedschappen en originele Hyundai-onder-
delen tegen transparante, gunstige prijzen. Bij 
de Hyundai-dealer is jouw Hyundai in goede 
handen. Wij ontzorgen je van A tot Z, of het 
nu om groot of klein onderhoud, APK, een 
autoverzekering of directe hulp bij een lekke 
band gaat.

Je wil vooral genieten van je Hyundai. Daar is hij tenslotte 
ook voor bedoeld. De Hyundai-dealer begrijpt dit als geen 
ander. Verwacht daarom een zeer breed dienstenpakket, 
met onder meer:

% 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
% 8 jaar garantie op de hoogvoltagebatterij
% Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift
% APK
% Hyundai Mobiliteitsgarantie (pechhulp)
% Hyundai Verlengde Garantie
% Hyundai Originele Onderdelen
% Hyundai Bandenservice
% Hyundai Ruitenservice
% Hyundai Aircoservice
% Hyundai Navigatie Onderhoud en updates
% Hyundai Originele Accessoires
% Hyundai Autoverzekering
% Hyundai Erkend Schadeherstel

Service op maat.

Een website alleen voor jou

Ben jij Hyundai-rijder? Maak dan snel een MijnHyundai- 
account aan op de site MijnHyundai.nl. Dan kun je heel 
 eenvoudig je persoonlijke gegevens én de gegevens van  
je Hyundai inzien, wijzigen en aanvullen. 

% Inzicht in de onderhoudshistorie van jouw Hyundai
% Snel online afspraken inplannen bij jouw Hyundai-dealer
% Herinneringen ontvangen voor onderhoudsbeurt en APK
% Downloaden instructieboekjes
% Handige tips en doe-het-zelf-instructievideo’s
% Het laatste Hyundai-nieuws
% Elke maand kortingen en acties exclusief voor jou als 

 Hyundai-rijder



Hyundai Motor Company is een van de succesvolste autofabrikanten  
van dit moment – en de op drie na grootste autoproducent ter wereld.   
In Nederland behoort Hyundai al ruim een decennium lang bij de top 10 
van succesvolste automerken. De kracht van Hyundai zit in constante 
innovatie en de ambitie om continu te blijven presteren.  

 
Hyundai maakt er geen geheim van uit te willen groeien tot het duur-
zaamste automerk ter wereld. Om het rijden in een auto met een zeer 
lage of zelfs géén CO2-emissie voor iedereen toegankelijk te maken, geeft 
Hyundai volop voorrang aan schone mobiliteit. Niet voor niets is Hyundai 
de enige autofabrikant ter wereld die naast benzine- en dieselmotoren 
alle denk bare elektrische aandrijflijnen levert: volledig elektrisch, hybride, 
mild- hybride, plug-in hybride en zelfs waterstof-elektrisch.

Voor de toekomst ligt Hyundai’s focus op het bedenken én produceren 
van nieuwe innovatieve technieken waar iedereen van kan profiteren. 
Auto’s zullen steeds meer verbonden zijn met het dagelijks leven van 
mensen. Onder meer door autonoom rijden en innovaties om het welzijn 
van mensen te verbeteren, zoals het (draadloos) koppelen van mobiele 
apparaten met de auto en het volledig verbinden van jouw auto met het 
internet. Hyundai’s langetermijnstrategie is om een vooraanstaande rol  
te spelen in de ontwikkeling van smart cities, kunstmatige intelligentie  
en milieuvriendelijke initiatieven als de realisatie van een emissieloze 
waterstofmaatschappij.

Onze toekomst, 
jóuw toekomst.





Meer weten?
Wil je meer weten over de  
Hyundai TUCSON? Ga voor 
uitgebreide informatie naar 
www.hyundai.nl.

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.com/nl/services.

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14, 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. Zie voor de 
actuele garantievoorwaarden www.hyundai.com/nl/garanties. M

BT
U

C
SO

N
21

0
1 -

 M
od

el
br

oc
hu

re
 p

er
 1 

ja
nu

ar
i 2

0
21

Full Colour Version

8YUMW Logo

Reversed Version

Transparant Version

Transparant Gray Version

www.hyundai.com/nl/garanties



