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نظر به تنوع تيپ و تجهيزات نصب شده بر روي انواع خودرو ها  ، 
ممكن است نمونه آماده شده با نمونه نمايشگاهي و تجهيزات اشاره 
شده در اين كاتالوگ از لحاظ آپشن ها و مشخصات متفاوت باشد كه 

در هر صورت مالك نهايي، خودروي آماده تحويل مي باشد.



اكنون نوبت من است!
لحظه اي كه فرمان را لمس و با فشار پدال، قدرت را احساس كردم، 

فهميدم كه اين  شروع  تجربه اي جديد است.  



توسان جديد با ظاهر جذاب، قدرت ديناميك باال و رانندگي فوق العاده ، احساسات من را بر مي انگيزد.
توسان مرا به آرزوهايم مي رساند.    





 

كنيم، همانند   تجربه  توانيم  نزديك مي  از  را فقط  بعضي حس ها 
تابش نورآفتاب و وزش باد كه از سانروف به داخل ماشين جاري 
مي گردد، نغمه هاي زيبا كه روح را تازه كرده و فضايي سرشار از 
هواي تازه كه به شما حس آزادي مي دهد. با توسان لحظات نابي در 

طبيعت برايم رقم مي خورد.

بــــا توســـان در

طبيعت



توجه به جزئيات در طراحي توسان هميشه مرا تحت تاثير قرار داده و از لحظه لحظه
تجربيات منحصر به فردي كه توسان برايم فراهم مي كند لذت مي برم.

سقف پانوراما
يك سقف پانوراماي كاربردي كه شما را وارد دنياي سرشار از احساس اطرافتان مي كند. روزها از تابش نور گرمابخش 

خورشيد و شب ها از تماشاي ستارگان لذت ببريد.

آينه الكتروكروميك(ECM) و سيستم نمايشگر دوربين عقب
آينه الكتروكروميك و سيستم نمايشگر دوربين عقب با نمايش تصوير عقب خودرو بر روي صفحه نمايشگر، نقاط كور را 

مشخص و به راننده در پارك خودرو كمك مي كند. 

سيستم صوتي (راديو، سي دي، بلوتوث)
بلوتوث امكان گوش دادن به  با بهره گيري از فناوري  با بهترين كيفيت پخش كرده و  سيستم صوتي توسان اصوات را 

موزيك را فراهم مي كند و رانندگي ايمن در هنگام مكالمات تلفني را برايم فراهم مي آورد. 

لحظه غافلگيري





 
 

22°

به محض اينكه دكمه آپشن هاي مختلف توسان را لمس كردم، لحظاتم سرشار از راحتي شد. طراحي  دكمه ها مطابقت كامل با مفهوم راحتي در ذهنم دارد .         

سيستم كنترل حالت رانندگي
يك دكمه در كنسول وسط  امكان رانندگي در 3 حالت نرمال، اسپورت واكو را به منظور تطبيق حال و هواي راننده با 

شرايط رانندگي فراهم مي كند.

صفحه كيلومتر سوپرويژن با ال سي دي رنگي 4.2 اينچي
صفحه كيلومتر سوپرويژن با ال سي دي رنگي TFT راننده را قادر مي سازد تا به راحتى به اطالعات متنوعي دسترسي 

داشته باشد عالوه بر اين براى عملكرد آسان تر دكمه كنترل كامپيوتر سفر روى غربيلك فرمان نصب شده است.

غربيلك فرمان
به منظور بهبود قابليت كنترل فرمان،فرم غربيلك باز طراحي شده و 10 ميلى متر از قطر آن كاهش يافته  است، به نحوي كه:

قابليت هاي تنظيم صندلي
صندلي هاي چرمي جلو با طراحي ارگونوميك،  حس الكچري و راحتي فوق العاده اي را فراهم مي كند. 

صندلي برقي راننده 10 حالته
مختلف  حالت   10 در  را  خود  صندلي  توانند  مي  راننده 
متناسب با فرم بدن و حالت نشستن تنظيم نمايد. 2 حالت 
به پشتي  راحت  تكيه دادن  امكان  براي  كمر  تنظيم  گودي 
جلو  براي صندلي  مختلف حركت  حالت   8 به همراه  صندلي 

اين امكان را بدرستي فراهم نموده است.  

فضاي برش خورده
باعث نگه داشتن راحت فرمان در دست مي شود.

ريموت كنترل
چيدمان كليد هاي ريموت كنترل، افزايش و راحتي بهتر 

كنترل هاي روي فرمان را فراهم نموده است.

فضاي كافي براي استراحت دست بر روي فرمان
فضاي بيشتري براي استراحت دست بر روي فرمان ايجاد 

شده است.

اطالعات قطع شدن چراغ هاى خارجى
وقتي كه مدار يكي از چراغ هاى خارجي قطع گردد، صفحه كيلومتر 

سوپرويژن موقعيت چراغ از كار افتاده را نمايش مى دهد.

نمايش وضعيت كليدهاي چندكاره
راننده به راحتي مي تواند از طريق صفحه كيلومتر سوپرويژن 
وضعيــــت كليــدهاى چنــدكاره (عملكـــرد چـــراغ ها، وضعيت 

برف پاك كن و ...) را مشاهده كند.

قابليت مانور  و زاويه ديد بهينه
به نوع كاربردشان، به طور  با توجه  دكمه هاي گوناگون، 
منظور  به  خودرو  فرمان  اند.  شده  چينش  اثربخشي 
جلوگيري از كاهش ديد راننده در زاويه و موقعيت بهينه 

قرار گرفته است.  

لحظه را لمس كنيد 
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لحظـه تغييـــر

تجربه لذت مجدد با تغيير وضعيت صندلي و چيدمان فضاي صندوق عقب

تنوع چيدمان صندلي ها
صندلي هاي عقب قابليت تا شدن و تبديل از حالت 6 نفره به 4 نفره براى هماهنگى بيشتر با اشيا با اشكال و اندازه هاى 

مختلف را دارد. 
عرض 1094 ميلي متري درب صندوق عقب گذاشتن و برداشتن بار را آسان تر مي كند.

سيستم هوشمند درب صندوق عقب
براي  عقب   صندوق  درب  هوشمند  نوآورانه  سيستم 
راحتـي بيشتــر بوده در صورتــي كه راننـده به مـدت 
3 ثانيه به همراه ريموت كنترل در عقب خودرو بايستد 

به طور خودكار باز مي شود.



 

هياهوى شهرهميشه شور انگيز است. حس پويايى توسان حتى 
زمانى كه حركت نمى كند ، نيز قابل لمس است. تنوع و ايمنى 
موجود در خودرو توسان طورى پاسخگوى شرايط متغير جاده است 
كه شما ، سرشار از لذت مى شويد. هيجان توسان در كنار هياهوى 

شهر ، لحظاتى شگفت انگيز را رقم مى زنند.

گــذري در

شهــــــر





 

 

 

پيوند قدرت و قابليت كنترل يك SUV با فضاي داخلي آرام در خودروي توسان شما را هيجان زده مي كند.

جعبه دنده اتوماتيك 6 سرعته
جعبه دنده اتوماتيك روان 6 سرعته، با كاربردي ساده تر از 
هميشه با طراحي جديد دسته دنده چكمه اي شكل امكان 
لمس بهتري را فراهم مي آورد. همچنين اين سيستم باعث 

شتابي بهتر، مصرف سوخت و آاليندگي كمتر مي شود. 

موتور MPi2000 بنزيني
توسان با موتور بنزيني  با حداكثر خروجي 157 اسب بخار در 6200 دور بر دقيقه و حداكثر گشتاور 20 كيلوگرم متر در 
4000 دور بر دقيقه ارائه كننده عملكرد پويا و ايده آل  يك شاسي بلند شهري مي باشد. با توجه به مصرف كم بنزين 

رانندگي روزمره لذت بيشتري دارد.

موتور MPi 2000 بنزيني

لحظه پيوند



وقتي توسان با هماهنگي تمام عيار به نيازهايم پاسخ مي دهد ، قلبم تندتر مي تپد و لبريز از احساس در لذت رانندگي غوطه ور مي شوم.  

سيستم كنترل پايداري الكترونيكي با امكان كنترل مجزاي 4 چرخ
سيستم كنترل پايداري الكترونيكي، موقعيت خودرو را در قياس با ميزان چرخش فرمان به منظور استفاده از ترمز 
بصورت مجزا به روي هر يك از 4 چرخ و در جهت پايداري خودرو پايش نموده و سيستم  رانندگي 4 چرخ متحرك 
الكترونيكي  محكم و رانندگي را از طريق توزيع نيروي كشش بين چرخ هاي جلو و عقب و بر اساس سطح جاده و شرايط 

رانندگي بهينه مي نمايد.

شناسايى نقطه كور
در زمانيكه كه خودرويي در نقطه كور راننده باشد و يا با سرعت زياد از عقب نزديك شود سنسورها  با ايجاد صداي 

آالرم راننده را آگاه مي سازد تا از برخورد جلوگيري كند. 

سيستم كمكي كنترل حركت در شيب
با اعمال خودكار نيروى ترمز، خودرو را كنترل مى كند. همچنين در   DBC توسان هنگام حركت در سراشيبى بوسيله 

سربااليى ها بوسيله سيستم HAC مانع حركت ناخواسته خودرو به سمت عقب مى شود.

(PAS) سيستم كمكي پارك به وسيله سنسورهاى عقب و جلو
سنسورهاي تعبيه شده در سپرهاي جلو و عقب هنگام حركت خودرو در دنده عقب با هشدار به راننده از برخورد با 

موانع جلوگيرى كرده و پاركى ايمن را فراهم مى سازد.

لحظــه همـراهـي



  

وقتي خطر، حتي خيلي كم در كمين شما باشد،
توسان پيش از آنكه متوجه آن شويد امنيت شما را تضمين مي كند . 

6 كيسه هوا
كيسه هواي راننده، كيسه هواي سرنشينان، دو كيسه هواي كناري و كيسه هاى هواي پرده اي از سرنشينان در تصادفات 

شديد محافظت مي كنند.

فوالد پيشرفته با  مقاومت باال
با افزايش استفاده از فوالد پيشرفته با مقاومت باال (AHSS) تا %51 در بدنه و استفاده از فرآيند  پرس حرارتي در ساخت اتاق 
خودرو، توسان ايمني و استحكام بيشتري را فراهم مي كند. اتصاالت تقويت شده بدنه و پياده سازي مسيرهاي تحمل بار و تنش، 

عملكرد خودرو را در تست تصادفات شديد بهبود بخشيده و ايمني بيشتري را در موقعيت هاي واقعي روزمره تضمين مي كند.

لحظه خطر



هنگامي كه با توسان از شهر گذر مي كنم، لحظات به طرز باورنكردني سپري مي شوند.
حاال ديگر نوبت من و توسان است كه در شهر بدرخشيم.



1

2

3

4

57

6

8

9

10

11 12

تمام لحظات درخشانند

LED 1. چراغ هاي جلو
چراغ هاي جلوي LED با شكلي منحصر به فرد در حالي كه نور 25 وات HID در هنگام رانندگي را فراهم مي آورند، 
مكمل طراحي زيباي جلوي خودرو هستند. چراغ هاى خميده هنگام گردش در شب ديد راننده را افزايش مى دهد.

4. جلو پنجره رادياتور
جلوپنجره رادياتور شش وجهي نمادين هيونداي، تصويري گويا از نشان هويتي محصوالت خانواده هيونداي را به 

نمايش مي گذارد.

9. چراغ هاي عقب LED تركيبي 
چراغ هاي عقب LED تركيبي شيك با نورافشاني در 3 جهت، طراحي عقب خودرو را زيبا تر كرده و وضوح و امنيت 

خودرو را بهبود بخشيده است.  

10. رينگ هاي استيل 17 اينچي

11. رينگ هاي آلومينيومي 17 اينچي

12. رينگ هاي آلومينيومي 18 اينچي

7. خروجي اگزور دوتايي
خروجي اگزوز دوتايي ذوزنقه اي شكل در حالي  نشانگر كيفيت باالي خودرو است ،كه تصوير يك شاسي بلند پويا 

را ارايه مي دهد.

6. سيستم باالبر ايمني شيشه ها
سنسورها به طور خودكار و براي ايمني بيشتر شيشه ها را در هنگام تشخيص انگشت و يا اشياء ديگر در قاب 

پنجره تا150 ميلي متر پايين مي آورد.

8. باله عقب مجهز به چراغ ترمز
يك باله عقب آئروديناميك كه مويد ظاهر خوش ساخت اين شاسي بلند است، عالوه بر كمك به توقف خوردوهاي 

عقبي در هنگام ترمز در فاصله اي مطمئن، باعث مى شود رانندگي بهتري را تجربه كنيد.

5. چراغ هاي راهنما بر روي آينه هاي جانبي و سيستم روشنايي ورود به خودرو
آينه هاي بغل كه به منظور وضوح بيشتر 10 ميلي متر پايين تر آمده اند و چراغ هاي راهنما به منظور ارائه تصويري 
يكدست و كامل تر از خودرو مورد استفاده قرار گرفته اند. سيستم روشنايي ورود به خودرو نيز به طورخودكار 

وقتي با كليد هوشمند به خودرو نزديك مي شويد ، روشن مي شود.

2. دستگيره هاي در كرومي
دستگيره هاي كرومي با جاي دست بهينه، برتري طراحي بيروني خودرو را نمايان تر مي كند. 

3. چراغ هاي LED با سيستم روشنايى در روز(DRL) و چراغ هاى مه شكن
چراغ هاي LED با سيستم روشنايى در روز (DRL) ، در طول روز روشن مي مانند تا عابرين پياده و ساير رانندگان 
را نسبت به حضور خودرو آگاه سازند. سپر جلو سه بعدي به همراه چراغ هاي مه شكن ديد راننده را در هواي 

نامناسب بهبود مي بخشد. 
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تمام لحظات استثنايي هستند

1. گرم كن فرمان
يك فرمان مجهز به گرم كن كه راحتي بيشتري را در هواي سرد برايتان فراهم مي كند.

2. سيستم اتوماتيك تهويه مطبوع
سيستم كامل تهويه مطبوع هوا به راننده و سرنشين جلوي خودرو اين امكان را مي دهد كه براي راحتي 

بيشتر از دما با درجه هاي مختلف لذت ببرند.

3. شيشه باالبر برقي
كليدهاي باالبر شيشه ها كه به منظوراطمينان از كاربرد راحت و حداكثر كنترل به طوري ارگونوميك در 

سمت راننده قرار گرفته اند. 

4. كليد استارت
موتور به راحتي و با سرعت تنها با فشار يك دكمه در حالي كه كليد هوشمند درون خودرو باشد، استارت 

مي خورد.

5. سيستم كنترل هوشمند چراغ ها
سيستم كنترل هوشمند چراغ ها تغييرات نور محيط اطراف خودرو را حس كرده و به طور خودكار چراغ 
ها را روشن و خاموش مي كند. با اين سيستم راننده مجبور نيست چراغ ها را به طور دستي روشن و 

خاموش كند.

7. صندلي هاي تاشوي عقب
سرنشينان عقب خودرو مي توانند براي لذت بيشتر با فشار اهرمي كه در كنار صندلي قرار دارد پشتي 

صندلي خود را بخوابانند.  

6. كنسول باالسري
چراغ هاي مطالعه، فضاي نگهداي عينك آفتابي و دكمه سانروف براي كاربرد آسان در كنسول باالسري 

قرار گرفته اند.

8. گرم كن و سرد كن صندلي
فن هاي تعبيه شده زير روكش صندلي به منظور آسايش بيشتر به خصوص در هواي شرجي، نسيم 
در  را  گرمايي  متفاوت  درجه  جلو سه  يكپارچه صندلي هاي  هاي  گرمكن  كه  حالي  در  دميده،  را  خنكي 

زمستان براي راحتي بيشتر فراهم مي كنند. 

9. ترمز پارك الكترونيكي
يك سوئيچ با طراحي هنري  كه جاي كمي را اشغال كرده به راحتي ترمز دستي را فعال مي كند. 

10. اتصال به سيستم صوتي
تلفن همراه خود را به راحتي به سوكتAUX يا USB متصل كنيد و از گوش كردن به آهنگ هاي دلخواه 

خود لذت ببريد.

11. محفظه سرد كن
محفظه داشبورد كه در مقابل صندلي سرنشين تعبيه شده است،با يك سيستم خنك كننده داخلى لذت 

نوشيدن يك نوشيدنى خنك در فصل تابستان را فراهم مى كند. 

12. نگهدارنده صندلي كودك
نحو  بهترين  به  كودك  صندلي  نصب  منظور  به  ايزو  استانداردهاي  با  منطبق  قفل  به  مجهز  تجهيزاتي 

سازماندهي شده اند.
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Unit : mmDIMENSIONS

SPECIFICATIONS

U5S
Platinum silver

PKW
Pure white

VG5
Galaxy pearl

TCM
Phantom black

TY5
Milk tea

NN5
Sepia topaz

Z5G
Pepper gray

R5U
Ara blue

S5W
Ruby wine

SA5
Sedona orange

Leather  GLS option

Woven 2  GLS

Woven 1  GL

Woven 2  GLS

Leather  GLS option

Woven 1  GL

Woven 2  GLS

Leather  GLS option

Woven 1  GL

Engine
Type 2.0 MPi gasoline engine 2.0 CRDi diesel engine
Displacement (cc) 1,999 1,995
Max. power (ps / rpm) 157 / 6,200 (EU-2) 178 / 4,000 (EU-2)
Max. torque (kg.m / rpm) 20.0 / 4,000 (EU-2) 41.0 / 1,750 ~ 2,750 (EU-2)
Suspension
Type  Front / Rear McPherson strut type / Multi-link
Shock absorber  Front / Rear Strut type (gas) / Shock absorber type (gas)
Brakes
General Dual-diagonal, split-circuit, power-assisted braking system with EBD 
Front brake type  2-wheel drive / 4-wheel drive Φ305 ventilated disc, floating caliper brakes with pads wear warning device

Rear brake type  with ABS Φ302 (2-wheel drive / 4-wheel drive) solid disc, floating caliper brakes with pads wear warning device / 
Φ190 (2-wheel drive / 4-wheel drive) high torque parking brake

ABS 4-wheel electronic, 4-sensor, 4-channel electronic brake distribution, brake torque distribution system (EBD)
Drive train

Type
2.0 MPi gasoline engine 2.0 CRDi diesel engine

 Manual transmission  Automatic transmission  Manual transmission  Automatic transmission

Fuel consumption
 CO2 level (g/km)

2-wheel drive 186 (EU-2) 204 (EU-2) 157 (EU-2) 175 (EU-2)
4-wheel drive 186 (EU-2) 204 (EU-2) - 175 (EU-2)

 Combined (ℓ/100km)
2-wheel drive 7.9 (EU-2) 8.6 (EU-2) 5.9 (EU-2) 6.6 (EU-2)
4-wheel drive 7.9 (EU-2) 8.6 (EU-2) - 6.6 (EU-2)

Tire 225 / 60 R17, 225 / 55 R18
Fuel tank capacity (liter) 62
Transmission 6-speed
4-wheel drive system Active on-demand

�The above values are results from internal testing and could be changed after validation.
�Some of the equipment illustrated or described in this catalog may not be supplied as standard equipment and may be available at extra cost.
�Hyundai Motor Company reserves the right to change specifications and equipment without prior notice.
�The color plates shown may vary slightly from the actual colors due to the limitations of the printing process.
�Please consult your dealer for full information and availability on colors and trims.

تودوزي هاي داخلي

تك رنگ مشكي دو رنگ خاكستري

رنگ هاي بيروني

دو رنگ بژ


