
Hyundai Tucson v limitované edici Freedom

ceník osobních vozů 
(platnost od 1. ledna 2023)

Prémie a akční cena platí u autorizovaných prodejců Hyundai a je podmíněna registrací vozidla na jméno zákazníka v případě využití Hyundai pojištění. Podmíněnost Hyundai pojištěním se nevztahuje na 
zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a registrovat v zahraničí. Registraci vozidla na registrační značky zprostředkovává autorizovaný prodejce Hyundai. V případě prodeje zahraničnímu zákazníkovi 
(v rámci EU) je nutné vozidlo přihlásit v zemi původu klienta a to nejpozději do 1 měsíce od převzetí vozidla. Prémie a benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai. 
-  nízké splátky s miniúrokem: Vyberte si variantu financování HYUNDAI FINANCE podle svých potřeb v závislosti na výši akontace, délce splácení a způsobu ukončení smlouvy. Miniúrok je platný pouze pro 

vybrané modely a výbavy. Více informací najdete na https://www.hyundai.com/cz/prodej/financovani-a-pojisteni/hyundai-finance.html.
- nejvýhodnější Hyundai pojištění: Získejte pojištění s mimořádně výhodnou sazbou se spoluúčastí již od 0 % a možností garantované ochrany majetku GAP na 1, 3 nebo 5 let. 
- sada zimních pneumatik zdarma: Získejte bezplatně sadu 4 zimních pneumatik. 
-  slevová tankovací karta na 5 let: Karta držitele opravňuje k získání slevy 0,40 Kč za každý natankovaný litr paliva (benzín/nafta) na všech čerpacích stanicích, kde jsou akceptovány karty CCS. Na čerpacích 

stanicích OMV lze tankovat se slevou 1,50 Kč za každý litr paliva. Při každém tankování Vašeho vozu Hyundai ušetříte.
Bližší informace k benefitům můžete získat u autorizovaného prodejce vozidel Hyundai.

Podrobné informace o benefitech Hyundai najdete na hyundai.cz/benefity

Sada zimních
pneumatik
zdarma

Nejvýhodnější Hyundai
pojištění s možností
nulové spoluúčasti0%

Motor Výkon 
(kW/k) Pohon Převodovka Standardní 

cena (Kč)
Prémie 

(Kč)
Akční  

cena (Kč)
Freedom
1,6 T-GDI 110/150 4×2 6st. manuální 749 990 80 000 669 990
1,6 T-GDI MHEV 132/180 4×2 6st. manuální iMT2 789 990 80 000 709 990
1,6 T-GDI 110/150 4×4 6st. manuální 799 990 80 000 719 990
1,6 T-GDI MHEV 110/150 4×2 7st. DCT1 819 990 80 000 739 990
1,6 T-GDI MHEV 132/180 4×4 7st. DCT1 889 990 80 000 809 990
Freedom PLUS
1,6 T-GDI 110/150 4×2 6st. manuální 839 990 80 000 759 990
1,6 T-GDI MHEV 132/180 4×2 6st. manuální iMT2 879 990 80 000 799 990
1,6 T-GDI 110/150 4×4 6st. manuální 889 990 80 000 809 990
1,6 T-GDI MHEV 110/150 4×2 7st. DCT1 909 990 80 000 829 990
1,6 T-GDI MHEV 132/180 4×4 7st. DCT1 979 990 80 000 899 990
1,6 T-GDI HEV 169/230 4×2 6st. automatická 1 009 990 80 000 929 990
1,6 T-GDI HEV 169/230 4×4 6st. automatická 1 059 990 80 000 979 990

1 DCT – 7st. dvouspojková převodovka s automatickým řazením | automatická převodovka DCT může být dostupná později, pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce Hyundai 
2 iMT – inteligentní manuální převodovka s funkcí plachtění šetřící palivo

Pořiďte si TUCSON v limitované edici Freedom a získejte praktické příslušenství se zvýhodněním 50 %!

TEST 2021

Atraktivní zvýhodněná výbava Freedom nabízí: Získejte ještě více se skvěle vybavenou 
výbavou Freedom PLUS obsahující:

●   18" kola z lehké slitiny, pneumatiky 235/55 R18
●   Full LED přední světlomety, zadní kombinovaná LED světla
●   Zadní boční tmavá skla
●   7 airbagů včetně středového pro přední sedadla
●   Autonomní nouzové brzdění FCA s detekcí vozidel, chodců a cyklistů
●   Sledovaní mrtvého úhlu vnějších zrcátek BCW + upozornění na projíždějící vozidla 

při couvání RCCW
●   Kůží potažený volant a hlavici řadicí páky
●   Vyhřívání volantu a předních sedadel
●   Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko, automatické stěrače (dešťový senzor)
●   Inteligentní klíč a startování tlačítkem
●   Dvouzónovou automatickou klimatizaci s automatickým odmlžováním
●   Digitální přístrojový panel typu Supervision s 10,25" barevným displejem
●   Zadní parkovací kameru s obrazem na displeji audiosystému + zadní parkovací 

senzory

●   Designový paket exteriérových a interiérových prvků s antracitovým provedením 
19" kola z lehké slitiny, pneumatiky 235/50 R19, leskle černou horní linií kolem 
oken, leskle černé kryty vnějších zpětných zrcátek, černé čalouněním stropu včetně 
černého provedení sloupků

●   360° kamerový parkovací asistent SVM, kamerové sledování mrtvého úhlu BVM
●   Elektricky ovládané 5. dveře s bezdotykovým otevíráním
●   Třízónovou automatickou klimatizaci s automatickým odmlžováním včetně 

dodatečných výdechů ventilace ve středové konzoli
●   Přední parkovací senzory
●   Sklopení zadních sedadel ze zavazadlového prostoru
●   Sluneční clonu integrovanou v bočních výplních dveří ve 2. řadě sedadel
●   Prémiový audiosystém Krell 
●   Upozornění na cestující vzadu RSA
●   Integrovanou navigaci s 10,25" dotykovým displejem, RDS+DAB+USB s funkcí 

Android Auto a Apple CarPlay, Bluelink – vzdálená správa vozu

Pro Freedom možnost navigace s 50% zvýhodněním.

https://www.hyundai.com/cz/prodej/financovani-a-pojisteni/hyundai-finance.html
http://www.hyundai.cz/benefity
https://www.hyundai.cz/financovani
https://www.hyundai.cz/zimni-kola
https://www.hyundai.cz/tankovaci-karta
https://www.hyundai.cz/pojisteni


Autorizovaný prodejce:

VNĚJŠÍ VÝBAVA A PŘEVODOVKY Freedom Freedom 
PLUS

Možnost sekvenčního řazení pádly pod volantem – pouze s DCT/AT, vždy s motorem 1,6 T-GDI HEV - ●

Elektronické ovládání převodovky tlačítky „Shift by Wire“, prémiová středová konzola – pouze s DCT/AT, vždy s motorem 1,6 T-GDI HEV - ●

18" kola z lehké slitiny, pneumatiky 235/55 R18 ● -

19" kola z lehké slitiny, pneumatiky 235/50 R19 – pouze pro 1.6 T-GDI HEV ● -

Antracitová 19" kola z lehké slitiny, pneumatiky 235/50 R19 - ●

Sada na opravu pneumatik (vždy pro motory MHEV 48V a 1.6 T-GDI HEV) ● ●

Dojezdová rezerva (nelze s motory MHEV 48V a 1.6 T-GDI HEV) ● ●

Full LED přední světlomety včetně integrovaného statického přisvěcování do zatáčky ● ●

Zadní kombinovaná LED světla ● ●

Boční LED ukazatele směru integrované ve zpětných zrcátkách ● ●

Nárazníky, kliky dveří a vnější zrcátka v barvě vozu – černě lakované kryty zpětných zrcátek pro výbavu Freedom PLUS ● ●

Černě lakovaná lesklá mřížka chladiče + stříbrný přední spoiler a zadní difuzor ● ●

Chromovaná horní linie bočních oken včetně C sloupků ● -

Černě lakovaná lesklá horní linie bočních oken včetně C sloupků - ●

Střešní ližiny ● ●

Tónovaná skla, solární přední skla, zadní boční tmavá skla ● ●

Zatmavené okno 5. dveří - ●

Panoramatické střešní okno (dvoudílné, přední část elektricky posuvná + LED osvětlení interiéru) - 25 000

Metalický lak karoserie 17 900 17 900

Speciální perleťové lakování karoserie Serenity White 21 900 21 900

BEZPEČNOST A SYSTÉMY   
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný u spolujezdce), boční airbagy vpředu, okenní airbagy pro přední a zadní sedadla, středový airbag pro přední sedadla ● ●

Stabilizační systém VSM (protiprokluzový systém ABS, elektronický stabilizační systém vozidla ESC, systém stabilizace přívěsu TSA a multikolizní brzda MCB) ● ●

Asistent pro rozjíždění do kopce HAC a pro sjíždění ze svahu DBC ● ●

Autonomní nouzové brzdění FCA s detekcí vozidel, chodců a cyklistů ● ●

Hyundai smart sense+ - Varování před čelní srážkou při odbočování vlevo FCA Junction - s DCT/AT vždy v kombinaci s inteligentním adaptivním tempomatem - ●

Aktivní asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LFA ● ●

Asistent pro sledování pozornosti řidiče DAW + upozornění na rozjezd vozidla vpředu LVDA ● ●

Sledovaní mrtvého úhlu vnějších zrcátek BCW + upozornění na projíždějící vozidla při couvání RCCW ● ●

Aktivní sledovaní mrtvého úhlu vnějších zrcátek BCA + aktivní upozornění na projíždějící vozidla při couvání RCCA – pouze s DCT/AT - ●

Varování pro bezpečné opuštění vozidla SEW ● ●

Asistent pro jízdu na dálnici HDA – vždy s DCT/AT - ●

Aktivní hlavové opěrky vpředu, 3 zadní hlavové opěrky, automatické tísňové volání eCall ● ●

Funkce varovných světel při nouzovém brzdění, úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ● ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT   
Anatomicky tvarovaná sedadla s prémiovým látkovým čalouněním ● ●

Unikátní provedení interiéru MEX (černé čalounění stropu a sloupků, béžové prošívání sedadel, volantu a hlavice řadicí páky) - ●

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče + spolujezdce, elektrická bederní opěrka v sedadle řidiče, výškově a podélně nastavitelný volant ● ●

Vyhřívání volantu a předních sedadel ● ●

Vyhřívání zadních sedadel - ●

Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky ● ●

Elektricky ovládaná přední a zadní okna, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ● ●

Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka ● ●

Elektrická parkovací brzda s funkcí Auto Hold ● ●

Flex Steer / Drive Mode – možnost nastavení charakteristiky řízení / odezvy převodovky ● ●

Monitorování tlaku v pneumatikách, regulace osvětlení palubních přístrojů, funkce komfortního blikání – trojblik ● ●

Automatické světlomety (světelný senzor) + automatické přepínání dálkových světel HBA ● ●

Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko, automatické stěrače (dešťový senzor) ● ●

Centrální zamykání s inteligentním klíčem a startovacím tlačítkem, alarm, imobilizér, dva klíče ● ●

ISG – stop & go system – nelze pro motor 1.6 T-GDI HEV, automatické uzamčení vozu při rozjezdu ● ●

Dvouzónová automatická klimatizace s automatickým odmlžováním ● -

Třízónová automatická klimatizace s automatickým odmlžováním včetně dodatečných výdechů ventilace ve středové konzoli - ●

Tempomat s inteligentním omezovačem rychlosti ISLA ● ●

Inteligentní navigací řízený adaptivní tempomat s funkcí úplného zastavení a opětovného rozjezdu a automatického zpomalení do zatáčky a následného 
zrychlení na předvolenou rychlost – pouze s DCT/AT

- ●

Digitální přístrojový panel typu Supervision s 10,25" barevným displejem ● ●

Zadní parkovací kamera s obrazem na displeji audiosystému + zadní parkovací senzory ● ●

Přední parkovací senzory - ●

360° kamerový parkovací asistent SVM, kamerové sledování mrtvého úhlu BVM - ●

Čtecí lampičky pro přední sedadla, krytá kosmetická zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením ● ●

Asymetricky dělená a sklopná zadní sedadla s nastavitelným sklonem opěradla v poměru 40:20:40, kapsy na opěradlech předních sedadel ● ●

Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem + zadní opěrka rukou + kryt zavazadlového prostoru ● ●

12V zásuvka ve středové konzole a zavazadlovém prostoru + 1× nabíjecí USB port vpředu ● ●

Fixační síť zavazadlového prostoru ● ●

Sluneční clona integrovaná v bočních výplních dveří ve 2. řadě sedadel, sklopení zadních sedadel ze zavazadlového prostoru - ●

AUDIOSYSTÉM A KONEKTIVITA   
Rádio s 8" dotykovým displejem, RDS+DAB+USB s funkcí Android Auto a Apple CarPlay, anténa typu žraločí ploutev ● -

Náš tip    Integrovaná navigace s 10,25" dotykovým displejem, RDS+DAB+USB s funkcí Android Auto a Apple CarPlay, anténa typu žraločí ploutev 
Bluelink – vzdálená správa vozu

30 000 
15 000 ●

6 reproduktorů (2 přední + 2 zadní + 2 výškové) ● -

Prémiový audiosystém Krell včetně 8 výkonných reproduktorů, subwooferu a externího zesilovače, výkon 360 W - ●

Ovládání audiosystému na volantu, Bluetooth handsfree ● ●

2× nabíjecí USB port ve 2. řadě sedadel ● ●

Bezdrátové nabíjení mobilních telefonů (pouze pro kompatibilní přístroje podporující standard Qi) ● ●

ZÁRUKY A SLUŽBY   
5 let záruka bez omezení ujetých km, 5 let asistenční služby Zdarma
Záruka 5 let bez omezení ujetých km na 48V akumulátor pro verze MHEV Zdarma
Záruka 8 let / 160 000 km na trakční akumulátor – pouze pro motor 1,6 T-GDI HEV Zdarma
5leté předplatné služeb Live Services Zdarma
Aktivační poplatek (přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel, předprodejní příprava vozu) 1 990

Energetický štítek pneumatik – poskytuje přehledné informace o environmentálních a bezpečnostních charakteristikách pneumatiky dle hlavních kritérií: spotřeba paliva, brzdný výkon na mokré 
vozovce a hlučnost. Více informací najdete na https://hyundai.cz/regulace-pneumatik.

† Prémie a benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.
Akční cena příslušenství se vztahuje pouze na nově pořízené vozy. 
www.porovnejhyundai.cz (Porovnejte si vozy Hyundai s konkurencí)
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího 
upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce Hyundai. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou 
pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor Czech s.r.o, a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze 
ilustrativní.     
● standardní výbava                - nedodává se 

http://www.porovnejhyundai.cz/


Získejte pro TUCSON 
Freedom praktické 

příslušenství  
se zvýhodněním  

až 50 %!

Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Veškeré 
ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor Czech s.r.o., a nezavazují k uzavření smlouvy. 
V ceně příslušenství není zahrnutá montáž.
1 V případě výběru celého kompletu bude rozměr zimních pneumatik zdarma upraven dle zvoleného rozměru kol z lehké slitiny. 

ZDARMA
Pro výbavu Freedom
v rámci benefitu zdarma

18" zimní pneumatiky 
●   rozměr 235/55 R18

Tažné zařízení se 
zvýhodněním 50 %

Paket Cargo se 
zvýhodněním 50 %

ZDARMA
Pro výbavu 
Freedom PLUS
v rámci benefitu zdarma

19" zimní pneumatiky
● rozměr 235/50 R19 

Paket Přeprava se 
zvýhodněním 50 %

Paket Ochrana se 
zvýhodněním 50 %

Náš tip1

V rámci benefitu zdarma, získejte 
alternativní 17" akční komplet 
kol z lehké slitiny v grafitovém 
provedení (pneumatiky + disky 
+ TMPS ventilky) za zvýhodněný 
příplatek pouze:  

16 900 Kč

29 269 Kč
14 634 Kč

6 200 Kč
3 100 Kč

Náš tip1

V rámci benefitu zdarma, získejte 
alternativní 18“ akční komplet 
kol z lehké slitiny v grafitovém 
provedení (pneumatiky + disky 
+ TMPS ventilky) za zvýhodněný 
příplatek pouze:  

17 900 Kč

26 950 Kč
13 475 Kč

5 698 Kč
2 849 Kč

●   Vertikálně odnímatelné
●   13pin elektroinstalace
●   Redukce na 7pin konektor

● Střešní příčníky
● Obal na střešní příčníky
● Střešní box

●   Dodatečné LED osvětlení prostoru za vozem
●   Koberec do zavazadlového prostoru
●   Skládací organizér do zavazadlového prostoru

●   Velurové podlahové rohože
● Koberec do zavazadlového prostoru
●   Skládací organizér do zavazadlového prostoru

Informujte se u prodejce o kompletní nabídce zvýhodněného příslušenství. 



Sada zimních
pneumatik
zdarma

Nejvýhodnější Hyundai
pojištění s možností
nulové spoluúčasti0%

Podrobné informace o benefitech Hyundai najdete na hyundai.cz/benefity

Nabídka financování od Hyundai Finance

Hyundai TUCSON
Freedom 1,6 T-GDI

... může být nyní Váš již za 6 932 Kč měsíčně včetně pojištění

Platnost nabídky je do 31. 1. 2023 nebo do odvolání.

Kontaktujte některého z našich autorizovaných prodejců a zjistěte o této limitované nabídce 
více informací.

NÁŠ TIP | Místo splacení poslední splátky přesedněte ze svého  
stávajícího vozu do nového.| FINANCE

*Reprezentativní příklad financování vozu v ceně 669 990 Kč vč. DPH:

Výše úvěru: 401 994 Kč

Jednorázová splátka hrazená klientem: 214 397 Kč (40 % z kupní ceny)

Úroková sazba platná po celou dobu splácení: 4,99 % p. a.

RPSN: 11,69 %

1.-47. měsíční splátka: 5 312 Kč, měsíční splátka pojištění 1 620 Kč

48. poslední navýšená splátka úvěru bez pojištění: 216 017 Kč, měsíční splátka pojištění 1 620 Kč

Poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč

Celková částka k uhrazení: 541 821 Kč (jistina, úroky, havarijní pojištění,
povinné ručení, poplatek)

Délka úvěru: 48 měsíců

Pojištění obsahuje havarijní pojištění a povinné ručení (spoluúčast 10 % min. 10 000 Kč).
Poskytovatelem pojištění je společnost UNIQA pojišťovna, a.s.

*  Poskytovatelem financování je společnost ESSOX s.r.o. Podrobné informace o podmínkách financování budou poskytnuty přímo poskytovatelem a mohou se lišit. Tento ilustrativní příklad slouží 
pro informační účely, jedná se o reklamní sdělení a není návrhem na uzavření smlouvy o úvěru. Každá žádost o čerpání úvěru bude posuzována individuálně. 
Nulové navýšení je platné pouze pro vybrané modely.

https://www.hyundai.cz/financovani
https://www.hyundai.cz/zimni-kola
https://www.hyundai.cz/tankovaci-karta
https://www.hyundai.cz/pojisteni
http://www.hyundai.cz/benefity

