
VISION

УчествоЦенаОпрема Месеци Рата Остаточна 
вредност

35.500 €HEV 1.6 T�GDI 7.100 €2WD

2WD

2WD

2WD

4WD

4WD

4WD

2WD

60 452,94 € 8.870 €

Менувач ПогонКC

Автоматски 230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

PREMIUM 37.800 €HEV 1.6 T�GDI 7.560 € 60 482,28 € 9.450 €Автоматски

PREMIUM 37.800 €HEV 1.6 T�GDI 7.560 € 60 482,28 € 9.450 €Автоматски

PREMIUM 37.800 €HEV 1.6 T�GDI 7.560 € 60 482,28 € 9.450 €Автоматски

PREMIUM 39.400 €HEV 1.6 T�GDI 7.880 € 60 502,7 € 9.850 €Автоматски

PREMIUM 39.700 €HEV 1.6 T�GDI 7.940 € 60 482,28 € 9.925 €Автоматски

PREMIUM 39.700 €HEV 1.6 T�GDI 7.940 € 60 482,28 € 9.925 €Автоматски

IMPRESSION 41.800 €HEV 1.6 T�GDI 8.360 € 60 533,32 € 10.450 €Автоматски

IMPRESSION 41.800 €HEV 1.6 T�GDI 8.360 € 60 533,32 € 10.450 €Автоматски

IMPRESSION 43.600 €HEV 1.6 T�GDI 8.720 € 60 556,28 € 10.900 €Автоматски

IMPRESSION 44.900 €HEV 1.6 T�GDI 8.980 € 60 572,87 € 11.225 €Автоматски

ULTIMATE 46.700 €HEV 1.6 T�GDI 9.340 € 60 595,84 € 11.675 €Автоматски

2WD

4WD

4WD

4WD

Hyundai TUCSON
ПОНУДА ОД ЗАЛИХА
ХИБРИД МОДЕЛИ

ПРОДАДЕНО



HYUNDAI МАКЕДОНИЈА
МИ�ДА ГРАНД МОТОРС
Работно време: Пон � Пет 08:00 � 17:00 Саб 10:00 � 14:00
Адреса: MK, Босна и Херцеговина бр. 1, Скопје 1000, Северна Македонија
Мобилен: +389 75437008
Телефон: +389 2 307 3103
e�mail:  contact@hyundai�mk.mk

ОПРЕМА
TUCSON VISION

ABS (Anti Lock Brake System) 
ESC (Electronic Stability Control) 
DBC (Downhil Brake Control)
HAC (Hill Assist Control) 
TSA (Trailer Stability Control)
MCB (Multi collision braking)
елементи FCA (Forward Collision Avoidance Assist 
Car/Pedestrian/Cycle) (С�м за детекција и 
спречување на преден судар при мали брзини)
LKA (Lane Keep Assist) (Систем за следење на 
коловозна лента)
LFA (Lane Following Assist ) (Автоматско држење 
на возило на средина на коловозна лента)
TPMS (Tire Pressure Monitoring System)(Систем за 
следење на притисок во гуми)
MSLA (Manual Speed Limit Assist)
Систем за ограничување на брзината)
ISLW (Inteligent Speed Limit Warning) 
(С�м за препознавање на сооб. знаци за 
ограничување на брзината)
Предни и задни паркинг сензори 
Темпомат
SHIFT BY WIRE (автоматски менувач на копче) 
Менувач поставен на волан 
Избор на стил на возење 
Предни воздушни перници 
Предни странични воздушни перници
Странични воздушни завеси 
Средишени странични воздушни перници напред 
Електрична рачна сопирачка 
гума Stop & Go систем
Кожен волан 
Подесување на воланот по висина и длабочина 
10,25" екран осетлив на допир и Навигација 
10,25" дигитална инструмент табла
Звучници во предните врати 
Звучници во задните врати 
Високотонски звучници 
LED предна светлосна група 
LED странични индикатори 
браниците Автомстко палење на светла 
Задна паркинг камера 
Команди за радиото на волан 
Bluetooth hansdfree со гласовни команди 
USB аудио приклучок 
USB полнач приклучок во средната конзола 
2 USB приклучока за полнење 

LED Дневни светла 
LED позиција светла 
LED stop светло позади 
Задни светла за магла
Странични индикатори вградени во 
ретровизорите 
Странични ретровизори во боја на каро серија
Ел.задвижување на странични ретровизори 
Загревани странични ретровизори 
Ел.преклопливи ретровизори 
Предна шофершајбна со подобрена звучна 
изолацја
Задни затемнети
Предна шофершајбна и странични стакла со 
дополнителна 
UV заштита 
Автоматски предни и задни прозори
Електрика на предни и задни прозори 
Централно заклучување
"Smart key" влегување и стартување на возилото 
на копче 
Двозонска автоматска клима  
Автоматско одмаглување на предна шофершајбна 
Сензор за дожд 
Индикатор за ниво на течност за брисачи 
звучници
Надолжни кровни носачи Предна црна решетка со 
хромирани елементи 
Хромирани елементи на Предна и задна долна 
облога во сребрена боја
Рачки на вратите во боја на каросерија 
Заштитна облога на долниот дел на вратите 
Изолација на капак на мотор  
12V приклучок внатре  
12V приклучок во багажник  
Предни штитници за сонце со осветлено огледало 
Луксузна облога на вратите од внатре 
Висинско подесување на возачкото седиште 
Подесување на предните сигурносни појаси по 
височина  
Задна деллива клупа 40:20:40 
Централен наслон за рака со држач за чаши 
ISOFIX поврзување за детско седиште позади и кај 
совозач 
Заклучување на задните врати за заштита на деца 
Светло во кабина 
Светло во багажник
Куки за прицврстување во багажник  
Ролетна во багажник  

Ел.припрема за влечна кука 
Предни диск кочници 17" 
Задни диск кочници 16" 
Сет за поправка на  
Michelin гуми 
Алуминиумски фелни 7.0J X 17" со 215/65R17 гуми 

TUCSON PREMIUM 
содржи се од предходно и плус

SCC (Navigation�based Smart Cruise Control) 
(Одржување на брзина согласно ограничувањата 
за брзина на пат со помош на GPS Навигацијата)
седиште FCA�JX (Детекција и автоматско кочење 
во случај на надоагање на возило при вртење 
лево)
LED задна светлосна група
ECM електрохроматски самозатемнуван 
внатрешен ретровизор 
Загревани предни седишта 
Загреван волан 
Амбиентално осветлување напред во кабина (64 
бои
Клима уред со независно подесување на 
температура
за задните седишта
Безжичен полнач за телефон напред (15W) � 
FastCharger со можност за ладење 
Лумбардна подршка на возачко 
Висинско подесување на совозачкото седиште 
Алуминиумски фелни 7.5J X 19" со 235/50R19 гуми  

TUCSON IMPRESION 
содржи се од предходно и плус

ECS (Electronic Control Suspension) 
(Ел. Контрола на суспензија)
RSPA (Remote Smart Parking Assist)
(Придвижување напред/назад на возилото на 
паркинг 
со далечинско)
BCA (Blind�spot Collision rear Avoidance assist)
Систем за предупредување и детекција на возило 
во мртов агол и автоматско сопирање доколку има 
возило во мртов агол
Дополнително аудио појачало и централен 
звучник
RCCA (Rear Cross�traffic Collision�Avoidance assist) 
(Детекција на препрека и автоматско кочење
SVM (Surround View Monitor) (HD камера со 360 
степени приказ на возило со можност за 

зголемување на кадрите)
HDA (Highway Driving Assist) 
(Автоматско одржување на растојание на возило 
на автопат)
Krell Audio HiFi аудио систем
Вентилација на предните седишта   
Џеб на задниот дел од возачкото седиште  
Џеб на задниот дел од совозачкото седиште 
Механизам за едноставно склопување на задните 
седишта  
Метални прагови на вратите 
Мрежа за прицврстување во багажник 
Кожни седишта
Загревани предни и задни седишта

TUCSON ULTIMATE 
содржи се од предходно и плус

Монитор за ненаместен појас на задните седишта 
можност Ел.подесиви предни седишта со 
меморија за возач
Ел.подесување на совозачко седиште од возачка 
страна 
Rolo�завеси на задните странични прозори 
LED предни светла за читање
LED светло на централна конзола
Ел.отворање на задната врата со  за подесување 
на висина на отварање 

Металик боја


