
Ceník osobních vozů
(platnost od 1. listopadu 2014)

Motor / převodovka / karoserie výkon (kW/k) Základní cena Základní cena beZ dpH
FaMilY space

1,2i / 5M - 5dv. 63/84 259 990 214 868
 1,4i / 4A - 5dv.* 74/100 299 990 247 926

* jen s paketem Go

1)  Akční nabídka se vztahuje jen na vybrané skladové vozy objednané do 30. 11. 2014 u participujících autorizovaných dealerů Hyundai a platí pro 
zakoupení jednoho vozu na 1 zákazníka. V případě zájmu o zakoupení 2 a více vozů je možno využít výhodného programu pro velkoodběratele – 
bližší informace poskytne přímo autorizovaný prodejce Hyundai.

2) Sazba 2,99% z kupní ceny vozu platí při platbě v hotovosti, detaily i v případě jiného typu financování poskytne autorizovaný prodejce Hyundai.                                  
3) V prvním roce zcela bez poplatků, v následujícím období za zvýhodněnou cenu 990 Kč vč. DPH za rok. 

Hyundai pojištění - povinné ručení zdarma
 - nulová spoluúčast
 - mimořádně výhodná sazba jen 2,99 %2)

 - pojištění Gap (pojištění finanční ztráty při odcizení či totální škodě)
 - aktivní asistence safeline zdarma na celý rok3)

nepropásněte nabídku posledních skladových vozů současné generace i20 
za výjimečné ceny.1)

www.porovnejhyundai.cz
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výbava FaMilY space
převodovka + vnĚJŠí výbava
Typ pneumatik 175/70 R14
Celoplošné kryty kol •
Dojezdová rezerva •
Nárazníky v barvě vozu •
Metalická červená barva Passion Red (X2R) 9 900
Metalický lak karosérie 13 900
beZpeČnost
Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD + brzdový asistent BAS •
Stabilizační systém ESP s protiprokluzovým systémem TCS •
Airbag řidiče a (vypínatelný) spolujezdce •
Přední boční airbagy •
Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla •
Imobilizér •
Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) •
vnitřní výbava a koMFort
Paket Start (přední mlhovky a výškově nastavitelné sedadlo řidiče) 3 900
Paket Go (paket Start + LED denní světla, automatické světlomety, Bluetooth handsfree, ovládání audiosystému tlačítky na volantu, kola 
z lehkých slitin 185/60 R15, dálkové ovládání centrálního zamykání, alarm,elektrická vyhřívaná zrcátka s integrovanými směrovými světly, 
kožený volant a hlavice řadící páky, tempomat, tónovaná skla, tmavá zadní skla, regulace osvětlení palubních přístrojů, 2 zadní reproduktory, 
USB konektor, černá boční zrcátka a vnější kliky dveří v barvě vozu, monitorování tlaku v pneumatikách) 

18 900

Elektrický posilovač řízení •
Výškově a podélně nastavitelný volant •
Osvětlení přihrádky před spolujezdcem •
Otáčkoměr •
Palubní počítač •
El. ovládání předních oken •
Centrální zamykání •
Automatické uzamčení vozu při rozjezdu •
Manuální klimatizace (vč. chlazení přihrádky spolujezdce) •
Osvětlení zavazadlového prostoru •
Funkce komfortního blikání – trojblik •
Dělené zadní opěradlo a sedák zadního sedadla •
Sklopná zadní sedadla •
aUdio
Rádio s CD přehrávačem a MP3 + AUX •
Počet reproduktorů 4 (2 výškové+2 přední)
ZárUkY a slUŽbY
5 let záruka bez omezení ujetých km v ceně
5 let asistenční služby v ceně
5 let kondiční prohlídky v ceně
Program HYUNDAI 3D na období 12 měsíců* 19 900

Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. 
Nabídka obsahuje ceny doporučené společností Hyundai Motor Czech s.r.o, platí do 30. 11. 2014 nebo do odvolání a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Pro konkrétní nabídku 
se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce Hyundai.
Fotografie je pouze ilustrativní.
* Program HYUNDAI 3D na období 12 měsíců je v ceně při využití značkového financování HYUNDAI FAMILY 3D a platí jen pro soukromé osoby.

• standardní výbava
– nedodává se
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