
  
 
 
 
 
 

2021-06-15  

OFERTA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 
 

Hyundai, Tucson, MODERN, RM2021/RP2021 Cennik podstawowy, 

1.6 T-GDI 2WD, 150 KM, 6MT, benzyna, KOLOR SHIMMERING SILVER 

 
SUV 

 
dla:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane grafiki mają 

wyłącznie charakter poglądowy. Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje handlowe ważne do 2021-06-30. 

 
Kalkulacja Według cen katalogowych 

Samochód 109 900,00 PLN 

Lakier perłowy 2 900,00 PLN  
 
 
 
 
 
Podsumowanie Wybrany samochód: 109 900,00 PLN 
 Wybrane opcje razem: 2 900,00 PLN 

 Akcesoria: 0,00 PLN 
 Wartość oferty: 112 800,00 PLN 
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Wyposażenie standardowe samochodu 

 
Automatyczne włączanie świateł   
Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach   
Łopatki do zmiany biegów dostępne tylko dla wersji ze skrzynią 

DCT  
Kierownica podgrzewana   
Fotele przednie podgrzewane   
Kierownica obszyta skórą   
Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą 

Felgi aluminiowe 17”  
Przygotowanie do montażu haka holowniczego 

Zestaw naprawczy  
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia   
Lusterka boczne elektrycznie sterowne i podgrzewane   
Lusterka boczne w kolorze nadwozia   
Kierunkowskazy w lusterkach bocznych 

Tylny spoiler ze światłem Stop Światła do 

jazdy dziennej LED Wykończenie grilla w 

kolorze srebrnym Reflektory halogenowe 

(mijania i drogowe) Gniazdo 12 V w 

bagażniku Gniazdo 12 V w konsoli 

centralnej  
Wybór trybów jazdy   
Nawiewy w drugim rzędzie   
Roleta bagażnika   
Osłony przeciwsłoneczne rozsuwane   
Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem   
Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem   
Osłony przeciwsłoneczne   
Haczyki do mocowania bagaży   
Schowek pod podłogą bagażnika   
Oświetlenie przestrzeni bagażowej   
Oświetlenie drugiego rzędu   
Oświetlenie pierwszego rzędu   
Klamki wewnętrze w kolorze metalu   
Fotel pasażera z kieszenią w oparciu   
Fotel kierowcy z kieszenią w oparciu   
Tapicerka materiałowa   
Tylna kanapa składana w proporcji 40:20:40 

System Bluetooth z obsługą komend głosowych 
 

 
Sterowanie radiem na kierownicy   
Port USB do szybkiego ładowania w konsoli centralnej   
Port USB w konsoli centralnej   
Głośniki w drzwiach tylnych   
Głośniki w drzwiach przednich   
Głośniki wysokotonowe   
System multimedialny z 8” ekranem dotykowym, cyfrowym radiem 

DAB i bezprzewodową łącznością Android Auto i Apple Car Play  
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem 4,2”   
Centralny zamek   
Ogranicznik prędkości   
Centralny podłokietnik z uchwytami na napoje 

Zagłówki tylne z regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości 

Zagłówki przednie z regulacją wysokości  
Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach   
Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi   
Kluczyk z pilotem   
Tempomat   
Szyby sterowane elektrycznie (przednie z funkcją Auto Up / Down)   
Klimatyzacja manualna   
Immobilizer   
System ratunkowy eCall   
Asystent podążania na pasie ruchu (LFA)   
Inteligentny asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości 

(ISLA)  
Czujniki ciśnienia w oponach   
Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem 

pieszych i rowerzystów  
Ostrzeganie o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA)  
Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)  
System monitorujący poziom koncentracji uwagi kierowcy (DAW) 

Blokada dziecięca tylnych drzwi  
Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości 

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold Hamulec 

pokolizyjny (MCB)  
Asystent stabilizacji przyczepy (TSA)   
Asystent ruszania pod górę (HAC)   
ABS + ESC+ DBC   
Poduszka bezpieczeństwa centralna   
Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe   
Poduszki bezpieczeństwa przednie  

 

Dodatkowe informacje 
 
 

 
Oferta ważna do 2021-06-30 lub do czasu zmiany warunków promocyjnych przez importera.  
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