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KÍCH THƯỚC

Lưu ý:
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm 
lại.
- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue.
- Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước.
- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.
- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.

Thông Tin
TUCSON

2.0L Tiêu Chuẩn 2.0L Đặc Biệt 2.0L Diesel
Đặc Biệt

1.6T-GDi
Đặc Biệt

Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) 4,480 x 1,850 x 1,660
Chiều dài cơ sở (mm) 2,670
Khoảng sáng gầm xe (mm) 190

Động cơ
& Vận hành

Động cơ Nu 2.0 MPI Nu 2.0 MPI 2.0 R CRDi  e-VGT 1.6 T-GDI
Dung tích xi lanh (cc) 1,999 1,999 1,995 1,591
Công suất cực đại (ps/rpm) 155/6,200 155/6,200 185/4,000 177/5,500
Mô men xoắn cực đại (nm/rpm) 192/4,000 400/1,750~2,750 265/1,500~4,500
Dung tích bình nhiên liệu (lít) 62
Hộp số 6AT 6AT 8AT 7DCT
Hệ thống dẫn động FWD
Phanh trước/sau Đĩa/Đĩa
Hệ thống treo trước Macpherson
Hệ thống treo sau Liên kết đa điểm
Thông số lốp 225/60 R17 225/55 R18 225/55 R18 245/45 R19

Ngoại thất

Dải đèn LED ban ngày ● ● ● ●
Đèn pha  Halogen Full LED Full LED Full LED
Đèn pha tự động ● ● ● ●
Đèn chiếu góc ● ● ●
Đèn sương mù phía trước ● ● ● ●
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ ● ● ● ●
Sấy gương ● ● ● ●
Ống xả kép ●
Cụm đèn hậu dạng LED ● ● ● ●
An ten vây cá mập ● ● ● ●
Tay nắm cửa mạ Crom ● ● ● ●

Nội thất
& Tiện nghi

Gạt tàn và châm thuốc ● ● ● ●
Ngăn làm mát (cooling box) ● ● ● ●
Bọc da vô  lăng và cần số ● ● ● ●
Ghế bọc da ● ● ● ●
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng ● ● ● ●
Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng ● ● ●
Ghế gập 6:4 ● ● ● ●
Drive mode Comfort/ Eco/ Sport
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama ● ● ●
Taplo siêu sáng LCD 4.2" ● ● ●
Số loa 6 6 6 6
Cửa gió và cổng sạc USB hàng ghế sau ● ● ● ●
Màn hình giải trí dạng nổi 8 inch
Hệ thống giải trí Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4
Sạc không dây chuẩn Qi ● ● ●
Chìa khóa thông minh & nút bấm khởi động ● ● ● ●
Điều hòa tự động 2 vùng ● ● ● ●
Điều khiển hành trình  Cruise Control ● ● ●

An toàn

Cảm biến lùi ● ● ● ●
Camera lùi ● ● ● ●
Cảm biến trước ●
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC ● ● ● ●
Phanh tay điện tử EPB ● ● ●
Cốp điện thông minh ● ● ●
Hỗ trợ xuống dốc DBC ● ● ● ●
Chống bó cứng phanh ABS ● ● ● ●
Cân bằng điện tử ESP ● ● ● ●
Hệ thống hỗ trợ kiểm soát thân xe VSM ● ● ● ●
Kiểm soát lực kéo TCS ● ● ● ●
Số túi khí 2 6 6 6
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA ● ● ● ●
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD ● ● ● ●
Hệ thống chống trộm Immobilizer ● ● ● ●

 BẢNG MÀU NGOẠI THẤT

Bạc T8S

Đen (NKA)

Đỏ Đô (S5W)Trắng PW6

Vàng Cát (S8N) Ghi Vàng (TY5)

Chiều cao tổng thể 
(bao gồm giá để đồ 
trên nóc xe) 

1,660

Chiều rộng tổng thể
Khoảng cách giữa 2 
bánh xe trước (lazang 
19”)

Đơn vị: mm

1,850
1,604

Khoảng cách giữa 2 
bánh xe sau (lazang 19”)

1,6154,480
2,670

Chiều rộng tổng thể
Chiều dài cơ sở

BẢNG TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Phiên bản Trong đô thị (l/100km) Ngoài đô thị (l/100km) Hỗn hợp (l/100km)
2.0L Xăng Tiêu Chuẩn 9.67 6.64 7.77
2.0L Xăng Đặc Biệt 11.2 7.16 8.65
2.0L Diesel Đặc Biệt 7.9 5.47 6.37
1.6T-GDI Đặc Biệt 8.19 5.79 6.68



Lazang hợp kim 19 inch 
thể thao

Cốp điện thông minh

Dải đèn LED ban ngày sắc 
sảo

Ống xả kép

Cụm đèn pha Full LED mạnh 
mẽ

Lưới tản nhiệt dạng thác nước Cascading Grill ấn tượng

Đèn phanh trên cao

THIẾT KẾ NGOẠI THẤT THỂ HIỆN 
CÁ TÍNH CỦA CHÍNH BẠN

Đừng ngại thể hiện cá tính của chính bản thân. Với kiểu dáng mới, 
chiếc xe Hyundai Tucson mới sẽ ngay lập tức nổi bật giữa đám 

đông,  từ đèn pha & lưới tản nhiệt được thiết kế lại cho đến vẻ ngoài 
năng động của chiếc xe.



NỘI THẤT ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VÀ SỞ THÍCH CỦA BẠN
Không gian nội thất rộng rãi và công nghệ tiện nghi bên trong chiếc xe Hyundai Tucson có thể đáp ứng mọi nhu cầu 
và sở thích của bạn

Màn hình cảm ứng 8 inch

Cửa gió điều hòa hàng ghế sau

Sạc điện thoại không dây chuẩn Qi

Cổng USB hàng ghế sau

Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama

Ghế lái chỉnh điện 10 hướng



ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH – AN TOÀN
Với Hyundai Tucson mới, bạn, gia đình & người thân sẽ luôn cảm thấy vững tin trên mọi hành trình với động cơ mạnh mẽ và 
những tính năng an toàn tiên tiến được áp dụng trong chiếc xe.

A. Hộp số tự động 8 cấp mới
B. 3 Chế độ lái: Comfort/ Eco/ Sport
C. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe với cảm biến trước/sau
D. Gương chống chói ECM tích hợp la bàn 
E. Hệ thống 6 túi khí 
F. Hệ thống khung gầm (AHSS) chắc chắn
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