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        Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid

Modelprogram. Vejledende udsalgspriser 

Inkl. bl.a. 8" touchskærm, adaptiv fartpilot, automatisk nødbremse og vognbaneassistent

Motor Variant Gear Km/l* Forventet 
CO2**

Forventet ejerafg. 
(årligt)**

Vejl. pris inkl. 
lev. omk.

1.6 T-GDi 4WD - 265 hk Pure 6-trins aut. Afventer endelige tal 31 920,- 309.995,-

1.6 T-GDi 4WD - 265 hk Essential 6-trins aut. Afventer endelige tal 31 920,- 324.995,-

1.6 T-GDi 4WD - 265 hk Advanced 6-trins aut. Afventer endelige tal 31 920,- 359.995,-

Garantier Lak
5 års garanti uden kilometerbegrænsning Standard 0,-

5 års lakgaranti Speciallak 3.495,-

12 års gennemtæringsgaranti uden kilometerbegrænsning Metallak 7.495,-

*Oplysninger om forbrug, elektrisk rækkevidde og opladningstid afventer de endelige WLTP-forbrugstal, som forventes klar i slutningen af april. 
Forbrugstal for en konkret bil vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, f.eks. ekstraudstyr. 

**Ejerafgift og CO2 er baseret på estimerede data og værdier fra fabrikken. Vi afventer de endelige WLTP-forbrugstal, som ligeledes forventes klar i 
slutningen af april. 
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Udstyrsvarianter
Pure

· 4.2" supervision cluster · El-betjente sideruder for og bag

· 4:2:4 splitbagsæde · Fjernbetjent centrallås

· 7 airbags inkl. centerairbag · Halogenforlygter med bi-funktion til nær- og
  fjernlys

· 8" touchskærm · Højdejustérbare seler foran

· 12-voltsudtag for og bag · Højdejustérbart førersæde

· 19" alufælge · Højtalere for og bag

· Apple CarPlayTM og Android AutoTM (trådløs)* · Indfarvede dørhåndtag og sidespejle

· Adaptiv fartpilot · Indvendige dørhåndtag i metallook

· Anti-dug · ISOFIX-beslag; 2. sæderække, 2 yderste pladser

· Armlæn foran · Klimaanlæg, 2-zonet

· Autolight · LED-kørelys 

· Automatisk nødbremse med drejefunktion · Midterarmlæn med kopholder, 2. sæderække

· Automatisk nødbremse med fodgænger- og 
  cyklistgenkendelse · Multifunktionsrat 

· Automatisk skiltegenkendelse · Multijustérbart rat 

· Bakkamera · Opbevaringslommer på forsæder

· Bluetooth** · Paddle shift 

· DAB+ radio · Regnsensor

· Diskanthøjtaler · Shift-by-wire-gearvælger

· Drive Mode Select · Sideblink integreret i sidespejle 

· Dæklappekit · Solskærme med makeup-spejle

· Dæktrykkontrol · Støjdæmpende forrude

· eCall · USB-indgang foran 

· Elektrisk håndbremse · Vognbaneassistent, aktiv

· El-sidespejle med varme · Vognbaneassistent med følgefunktion 

*Apple CarPlayTM og Android AutoTM er registrerede varemærker tilhørende hhv. Apple Inc og Google Inc. 

**Udstyret er kompatibelt med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

Essential

· Pure-udstyr + · Læderrat

· 10.25" digital instrumentering · Mørktonede sideruder i bag 

· Automatisk nedblændeligt bakspejl · Smart Key (nøglefri adgang) + start/stop-knap

· Baksensor · Solskærme med makeup-spejle og lys

· Elektrisk lændestøtte ved fører · Tagrælinger

· El-betjente sideruder for og bag med autofunktion · USB-lader i bag

· El-klapbare sidespejle · Varme i forsæder 

· Højdejustérbart passagersæde · Varme i rat 

· LED-kombinationsbaglygter

Advanced 

· Pure-udstyr + · Klimaanlæg, 3-zonet 

· Essential-udstyr + · LED-forlygter til nær- og fjernlys

· 10.25" touchskærm* · Mørktonet bagrude 

· Aktiv blindvinkel-sensor · Navigation, dansk 

· Apple CarPlayTN og Android AutoTM (ikke trådløs)* · P-sensor for og bag 

· Bluelink · Skid plate for og bag (sølv) 

· Forkofanger med kromdetaljer · Statisk kurvelys

· Frontgrill i mørk krom · Trådløs opladning af mobiltelefon**

· Håndtag til nedfældning af bagsæder · Varme i for- og bagsæder 

· Interiør-stemningsbelysning · Varmedæmpende forrude 

*Frafald af trådløs Apple CarPlayTM og Android AutoTM. Skal benyttes med kabel.

**Kræver Qi-kompatibel smartphone.

Farver 
Standard

Engine Red (JHR)

Speciallak

 

Polar White  (PYW)

Metallak

Shimmering Silver (R2T)

Silky Bronze (B6S)

Amazon Grey (A5G)

Sunset Red (WR6) 

Teal (TG8)

Phantom Black (PAE)

Dark Knight (YG7)
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Fabriksmonteret ekstraudstyr
Essential

· Teknikpakke inkl. 10.25" touchskærm, navigation (dansk) og Bluelink 13.995,-

· To-farvet karosse (ej i kombination med panoramasoltag) 8.995,-

· Aktiv blindvinkel-sensor 8.495,-

· Advarsel for glemte passagerer i bag (med sensor) 2.495,-

· Trådløs opladning af mobiltelefon* 2.495,-

· Panoramasoltag inkl. LED-interiørbelysning (ej i kombination med to-farvet karosse) 13.495,-

· Elektronisk undervogn 10.995,-

· Teal-interiørpakke 3.495,-

· Lædersæder 13.495,-

Advanced

· Førerpakke inkl. motorvejsassistent, blindvinkel-sensor med visning i instrumentering, 
  360 graders omgivelseskamera, KRELL Premium-lydsystem inkl. diskanthøjtaler, nød  
  bremse ifbm. bakning (ej i kombination med Premiumpakke)

15.995,-

·  Premiumpakke inkl. KRELL Premium-lydsystem inkl. diskanthøjtaler, panoramasoltag,  
   LED-interiørbelysning og el-betjent bagklap (ej i kombination med Førerpakke, Deluxe-
   pakke og to-farvet karosse)

22.995,-

· Deluxepakke inkl. panoramasoltag, LED-interiørbelysning og el-betjent bagklap (ej i kom
  bination med Premiumpakke og to-farvet karosse) 18.495,-

· To-farvet karosse (ej i kombination med panoramasoltag) 8.995,-

· Advarsel for glemte passagerer i bag (med sensor) 2.495,-

· Panoramasoltag inkl. LED-interiørbelysning (ej i kombination med to-farvet karosse) 13.495,-

· El-betjent bagklap 7.495,-

· KRELL Premium-lydsystem 7.495,-

· Læderpakke inkl. el-sæder foran med ventilation samt hukommelsesfunktion ved fører  
  (kræver lædersæder) 13.495,-

· Rullegardiner i bag 2.995,-

· Lædersæder 13.495,-

· Fjernbetjent parkering (kræver Førerpakke og Læderpakke) 5.995,-

· Elektronisk undervogn 10.995,-

· Teal-interiørpakke 3.495,-

*Valg af panoramasoltag kan have indflydelse på bilens forbrug og beregning af grøn ejerafgift.

**Prisen varierer alt efter valg af metallak. 

***Kræver Qi-kompatibel smartphone. 

Ovenstående priser er beregnet med 85% og 150% afgift. Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. 
Sammensætter du en bil, anbefaler vi, at du kontakter din forhandler. 

Farver 
Standard

Engine Red (JHR)

Speciallak

 

Polar White  (PYW)

Metallak

Shimmering Silver (R2T)

Silky Bronze (B6S)

Amazon Grey (A5G)

Sunset Red (WR6) 

Teal (TG8)

Phantom Black (PAE)

Dark Knight (YG7)

Tilbehør 
Eftermonteret. Priser inkl. montering. Se mere på hyundai.dk

· Startpakke (velourmåtter, gummimåtter, bagagerumsbakke, sikkerhedskit og ladekabel*) 4.995,-

· Startpakke inkl. aftageligt træk 16.995,-

· Lyspakke (interiørlys for og bag samt LED-indstigningslys) 4.795,-

· Hundepakke (hundegitter, bagagerumsbakke med høje kanter og folie til bagkofanger) 5.295,-

· Bagklapsliste i børstet aluminium eller sort (Piano Black) 1.195,-

*Type 2-ladekabel (1-faset)



Ladeløsninger - OK 

Løsning Inkluderet Installatonspris Opladning Mdl. pris Kørselsbehov

OK Ladepakke

Standardinstallation 
og kabelholder

Refusion af elafgift på 
1,12 kr. pr. kWt 

2.995 kr. Opladning hjemme
199 kr.

Plus forbrug med
Grøn OK El Flex til markedspris

<30.000 km/årligt

Oprettelsesprisen for OK Ladepakke er inkl. standardinstallation og kabelholder. Priserne er inkl. moms. Binding i seks måneder og mindste prisen er 4.189 kr. OK 
tager forbehold for prisændringer og trykfejl. Vilkår for OK Ladepakke er gældende. Du kan se de til enhver tid gældende priser og vilkår på ok.dk/ladepakke. Der kan 
forekomme ekstra omkostninger for kunden ved en udvidet installation.
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Ladeløsninger - CLEVER 

Løsning Inkluderet Installationspris Opladning Pris

Clever Go-ladebrik Clever-ladebrik - Clever-ladenetværk
Forbrugsbaseret 

3,5 kr. pr. kWt (normal- og hurtigladning)
5 kr. pr. kWt (lynladning)

Clever Unlimited Network Clever-ladebrik - Clever-ladenetværk

245 kr./md.
Mindstepris i bindingsperiden:

1.470 kr. (6 mdr.)
Ubegrænset opladning til en fast pris 

Clever Unlimited Clever-ladebrik samt 
installation af ladeboks

Installation af ladeboks:
2.500 kr.

Clever-ladenetværk 
samt opladning hjemme

369 kr./md.
Mindstepris i bindingsperioden: 

4.714 kr. (6 mdr.)
Ubegrænset opladning til en fast pris

Abonnement udbydes af Clever A/S. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar. Clever Unlimited: Inkl. lån af ladeboks på 
privatadresse (DK). Installation: Ekstraomk. kan forekomme, f.eks. ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv. Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den 
mængde strøm, som er brugt til opladning v/ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.


