
Ceník osobních vozů (platnost od 1. března 2017)

Nový Hyundai i30 liftback
Limitovaná nabídka Czech Edition 

Motor Výbava Výkon (kW/k) Převodovka Cena vč. DPH

1,0 T-GDI Czech Edition 88/120 6st. manuální 369 990 Kč

1,0 T-GDI Czech Edition Club 88/120 6st. manuální 379 990 Kč

1,0 T-GDI Symbol 88/120 6st. manuální 399 990 Kč

1,6 CRDi Symbol D 81/110 6st. manuální 459 990 Kč

1,4 T-GDI Symbol Elite 103/140 7st. DCT 549 990 Kč

Metalický lak  16 900 Kč

Nejvyspělejší  bezpečnost 
již ve standardní výbavě

●  Systém varování před čelním nárazem 
FCWS a autonomní nouzové brzdění 
AEB

●  Aktivní asistent jízdy v pruzích LKAS, 
varování před neúmyslným opuštěním 
jízdního pruhu LDWS

●  Sledování únavy řidiče DAA
●  Elektronický stabilizační systém ESC, 

asistent rozjezdu do svahu HAC
●  6 airbagů

Bohatá komfortní výbava

●  Klimatizace
●  Rádio s CD, USB, AUX

●  Multifunkční volant
●  Tempomat
●  Palubní počítač

●  El. ovládaná přední okna

●  Aut. světlomety a přepínání dálkových 
světel AHB

● a mnoho dalšího

 Náš tip:
i30 Symbol za 399 990 Kč

Rozšíří výbavu Czech Edition  
mimo jiné o:
●  16“ kola z lehkých slitin

●  El. sklopná vnější zrcátka

●  Vyhřívaný volant a přední sedadla

●  Rádio s 5“ barevným dotykovým 
displejem

●  Zadní parkovací kamera

●  Zadní opěrka rukou a průvlak na lyže

KOMPLEXNÍ
ZÁRUKY BEZ
OMEZENÍ KM

LET

Limitovaná nabídka se vztahuje na vybrané skladové vozy objednané do 31. 3. 2017 u participujících autorizovaných dealerů Hyundai nebo do odvolání a platí pro 
zakoupení jednoho vozu na 1 zákazníka v případě využití bonusu Objevte Hyundai  s bezkonkurenčním Hyundai pojištěním. Neplatí pro velkoodběratele. 
*Reprezentativní příklad financovaní i30 1,0 T-GDI D-CVVT SYMBOL s programem Hyundai Finance SYMBOL: pořizovací cena 399 990,- Kč vč. DPH, výše úvěru 
279  993,- Kč, akontace 30% (119 997,- Kč); pevná úroková sazba: 3,50% p.a., RPSN: 10,1% p.a.; měsíční (1.-59.) splátka úvěru 3 808,- Kč, 60. splátka úvěru 87 997,- Kč; 
měsíční splátka pojištění: HAV 990,- Kč, POV 142,- Kč; poplatek za poskytnuti úvěru 0,- Kč; délka úvěru 5 let. Celková částka k uhrazení (jistina, úroky, hav. pojištění, 
pov. ručení, poplatek): 380 589,- Kč. Pojištění u pojišťovny UNIQA.

Může být Vaše již od 4 940 Kč měsíčně vč. DPH a pojištění!*



www.porovnejhyundai.cz (Porovnejte si vozy Hyundai s konkurencí)
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen 
a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího 
prodejce Hyundai. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností 
Hyundai Motor Czech s.r.o, a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

Autorizovaný prodejce:

Standardní výbava Czech Edition 1,0 T-GDI za 369 990 Kč:

Antiblokovací systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné 
síly EBD + brzdový asistent BA + stabilizační systém ESC
Asistent pro rozjíždění do kopce HAC
Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKAS + asistent pro 
sledování pozornosti řidiče DAA
Autonomní nouzové brzdění AEB s varováním před čelním 
nárazem FCWS
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný), boční airbagy 
předních sedadel a okenní airbagy pro přední a zadní sedadla
Funkce varovných světel při nouzovém brzdění Imobilizér, 
úchyty pro dětskou sedačku (ISOFIX)
Monitorování tlaku v pneumatikách

Rádio (MP3+RDS) + 4 reproduktory (2 přední + 2 zadní), 
USB + iPod, monochromatický displej
Ovládání audiosystému na volantu
Manuální klimatizace
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
Elektricky ovládaná přední okna
Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a alarm, 
2 sklopné klíče, aut. uzamčení vozu při rozjezdu
Funkce komfortního blikání jedním dotykem
Tempomat s omezovačem rychlosti
ISG - stop and go systém
Automatické světlomety (světelný senzor) + automatické 
přepínání dálkových světel AHB
Sada na opravu pneumatikVýškově nastavitelné sedadlo řidiče

Výškově a podélně nastavitelný volant
Palubní počítač, otáčkoměr, regulace osvětlení palubních 
přístrojů 
Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla
Osvětlení zavazadlového prostoru a schránky před 
spolujezdcem, 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, kryt 
zavazadlového prostoru
Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle
Krytá kosmetická zrcátka ve slunečních clonách

Ocelová 15" kola s celoplošnými kryty, pneumatiky 195/65 R15
Nárazníky v barvě vozu
Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu
Černá maska chladiče
Projektorové přední světlomety
Denní světla
Boční blikače integrované ve zpětných zrcátkách
Tónovaná skla

Bezpečnost Komfort

Interiér

Exteriér

Výbava Czech Edition Club 1,0 T-GDI za 379 990 Kč obsahuje navíc oproti Czech Edition:

 Výbava Symbol 1,0 T-GDI za 399 990 Kč obsahuje navíc oproti Czech Edition Club:

Výbava Symbol D 1,6 CRDi za 459 990 Kč obsahuje navíc oproti Symbol:

Výbava Symbol Elite 1,4 T-GDI DCT za 549 990 Kč obsahuje navíc oproti Symbol D:

• 15“ kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/65 R15
• Dojezdová rezerva
• Přední mlhovky a LED denní světla
• Statické přisvěcování do zatáčky

• Kůží potažený volant a hlavice řadící páky
• Elektricky ovládaná zadní okna
• Zadní parkovací senzory
• Bluetooth handsfree

• Full LED přední světlomety
• Kombinovaná zadní LED světla
•  Integrovaná navigace s 8“ dotykovým displejem 

a podporou Android Auto a Apple CarPlay*
• Bezplatné aktualizace map po dobu 10 let v hodnotě 30 000 Kč

• Duální automatická klimatizace
• Samostmívací vnitřní zrcátko
• Solární přední sklo a zadní tmavá skla
• Dvouúrovňové dno zavazadlového prostoru
• Elektrická bederní opěrka v sedadle řidiče

• Autonomní nouzové brzdění AEB s detekcí chodců
•  Sledování mrtvého úhlu BSD + upozornění na projíždějící 

vozidla při couvání RCTA
• Rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost SLIF
• Kolenní airbag řidiče
• Elektrická parkovací brzda
• 17“ kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/45 R17
•  Hliníkové pedály, černě lakovaná vnější zrcátka, 

chromované kliky dveří
• LED osvětlení vnějších klik dveří a nástupního prostoru
•  Panoramatické střešní okno (dvoudílné, př. část el. posuvná)
•  Inteligentní adaptivní tempomat s funkcí úplného zastavení 

a opětovného rozjezdu

• Inteligentní klíč a startování tlačítkem
• Automatické stěrače (dešťový senzor)
• Přístrojová deska Supervision
• Kožené čalounění sedadel
• Ventilovaná přední sedadla
• Zadní ventilační průduchy
• Elektrické sedadlo řidiče s pamětí nastavení
•  Bezdrátové nabíjení mobilních telefonů (pouze pro 

kompatibilní přístroje podporující standard Qi)

•  16“ kola z lehkých slitin, 
pneumatiky 205/55 R16

• Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
• Vyhřívaný volant a přední sedadla

•  Rádio s 5“ barevným dotykovým displejem a 6 reproduktory
• Zadní parkovací kamera
•  Zadní opěrka rukou, průvlak na lyže v opěradle zadního 

sedadla

* Aplikace Android Auto není na českém trhu podporována.


