Tucson N Line

N Line
Transmisija ir įranga
1,6 T-GDI, 177 AG, 4 varančiųjų ratų sistema, automatinė 7 pavarų dėžė su dviguba sankaba
Išorė
„Metallic“, perlamutro arba speciali spalva
Radiatoriaus grotelės
Išorinė durelių rankenėlė
Išor. veidrodėliai – spindinti juoda – elektroniniai, šildomi
Priekiniai žibintai
N Line Led DLR
„N Line“ priekinis bamperis
Grafito spalvos „N Line“ šoninė juosta
Išilginiai stogo bėgeliai
Elektra užlenkiami išoriniai veidrodėliai
Statinio lenkimo posūkių žibintai
Priekiniai rūko žibintai
LED galiniai kombinuoti žibintai
Soliariniai stiklai su užtamsinimu
Išmanioji tolimųjų šviesų sistema
Patogumas ir nauda
Oro kondicionavimo sistema

o
Chromo / juodos – „N Line“
Korpuso spalvos
●
Projekcinio tipo halogeniniai
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N Line

Automatinis žibintų valdymas
Priek. / gal. elektra valdomi langai / automatinis vairuotojo lango nuleidimas
Slankusis priekinis centrinis porankis
Elektromechaninis veidrodėlis su kompasu
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Šildomas vairas
Sähkösäätöinen ristiselän tuki
Automatinė rūko sistema
Žemę apšviečiantys veidrodėlių žibintai
Lietaus jutiklis
Išmanusis raktas
Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis.

Automatinė dviejų zonų klimato
kontrolės sistema
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Laisvų rankų bagažinės durų sistema
Elektra valdomos priekinės sėdynės
2 pakopų galinės sėdynės šildytuvas
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Salonas

N Line
●

●

„N Line“ sportinės sėdynės
„N Line“ vairas ir pavarų svirtis
„N Line“ sportinės odos-zomšos sėdynės su raudonais kontrastingais apsiuvais ir N
logotipu
Juodas odinis prietaisų skydelis su raudonais apsiuvais
Juodos spalvos stogo danga
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Informacijos ir pramogų sistema
Navigacijos sistema, 8 colių spalvinis jutiklinis ekranas, „Apple CarPlay“ ir
„AndroidAuto“, galinio vaizdo kamera ir ryklio peleko formos antena
USB / priekinis AUX lizdas, 2 eilės USB
Bluetooth ääniohjauksella
Prietaisų skydelis (4,2 col. TFT LCD ekranas)
ISLW išmanioji įspėjimo apie greičio apribojimą sistema
Belaidis telefonų įkrovimas

N Line

Saugumas
Fresh
„Comfort“
Padangų remonto rinkinys
6 oro pagalvės
ABS, ESS, ESC sistemos
Praviro variklio dangčio indikatorius
Plovimo skysčio lygio jutiklis
LKA (važiavimo juostos laikymosi sistema)
Atbulinės eigos vaizdo kamera su dinaminiais kreipikliais, priekiniai ir galiniai statymo
jutikliai

N Line

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis.
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Pasirinktinė įranga
N Line

LED paketas – dvigubi LED žibintai su statinio lenkimo LED posūkio žibintais

o

„KRELL Premium“ garso sistema 10 garsiakalbių, stiprintuvas ir DAB radijas

o

„N Line Vision“ paketas – įvairiapusės apžvalgos monitorius, įspėjimo apie susidūrimą aklojoje
zonoje (BCW) sistema ir vairuotojo įspėjimo (DAW) funkcija

o

Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos paketas – išmanioji pastovaus greičio
palaikymo sistema su „Stop&GO“ funkcija ir priekinio susidūrimo išvengimo sistema (FCA) su
kamera ir radaru, naudojama mieste, įskaitant pėsčiųjų aptikimo funkciją.

o

Panoraminis stiklinis stoglangis

o

Išorės spalvos
„Metallic“, speciali arba perlamutro spalva už papildomą kainą

Engine Red bazinė spalva

„Moon Rock Metallic“ spalva

„Platinum Silver“ perlamutro spalva

„Fiery Red Metallic“ spalva

„Olivine Grey Metallic“ spalva

„Polar White“ bazinė spalva

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis.

„Micron Grey Metallic“ spalva

„Phantom Black“ perlamutro spalva

"Shadow Gray" ypatinga spalva
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