
Ceník osobních vozů  (platnost od 1. prosince 2015)

Hyundai i30 a i30 kombi
Limitovaná nabídka Czech Edition 

Akční ceny Czech Edition

Motor Výkon (kW/k) Převodovka 5dv. Kombi

1,6i 88/120 6st. manuální 329 9901) 349 9903)

1,6 CRDi 81/110 6st. manuální 379 9902) 399 9904)

1) Tato cena představuje zvýhodnění 61 000 Kč a je platná jen při využití Hyundai pojištění.
2) Tato cena představuje zvýhodněni 76 000 Kč a je platná jen při využití Hyundai pojištění.
3) Tato cena představuje zvýhodnění 56 000 Kč a je platná jen při využití Hyundai pojištění.
4) Tato cena představuje zvýhodněni 71 000 Kč a je platná jen při využití Hyundai pojištění.

Ohromující výbava
● LED denní světla
● Mlhovky
● Klimatizace 
● Rádio s CD + USB
●  Asistent rozjezdu do svahu
●  Tempomat s omezovačem rychlosti
●  Zadní parkovací senzory
●  Bluetooth handsfree
●  Elektrická bederní opěrka
●  15" kola z lehkých slitin
●  Elektricky ovládaná zadní okna Špičková kvalita s 5letou zárukou

● 5 let záruka bez omezení ujetých km
● 5 let asistenční služby
● 5 let kondiční prohlídky

Úsporné a výkonné motory
Max. točivý 
moment

Max. 
rychlost

Kombinovaná 
spotřeba

1,6i 120 k, 6st. m 156 Nm 190 km/h 6,6 l/100 km
1,6 CRDi 110 k, 6st. m 280 Nm 188 km/h 3,9 l/100 km

Tip: Motory 1,6 CRDi nabídnou mimořádně úspornou jízdu
a vysoký točivý moment v širokém rozsahu otáček.

Akční nabídka se vztahuje na vybrané vozy objednané do 31. 12. 2015 nebo do odvolání u participujících autorizovaných dealerů Hyundai a platí pro zakoupení 
jednoho vozu na 1 zákazníka v případě využití bonusu Objevte Hyundai s bezkonkurenčním Hyundai pojištěním. Neplatí pro velkoodběratele.



Autorizovaný prodejce:

Nepostradatelný paket Club jen za 5 000 Kč 

● 16" alu kola
● Chromované lišty bočních oken
● Automatická duální klimatizace
● Vyhřívání předních sedadel a volantu
● Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
● Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko
● Zadní středová loketní opěrka

VNĚJŠÍ VÝBAVA
15" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/65 R15 ●
Dojezdová rezerva ●
Nárazníky a vnější zpětná zrcátka v barvě vozu ●
Kliky dveří v barvě vozu ●
Projektorové přední světlomety ●
Přední mlhovky a LED denní světla ●
Statické přisvěcování do zatáčky ●
Střešní ližiny (pouze kombi) ●
Tónovaná skla ●
Metalický lak karosérie 13 900

BEZPEČNOST 
Antiblokovací systém ABS + EBD + brzdový asistent BA ●
Stabilizační systém VSM vč. protiprokluzového systému TCS ●
Asistent pro rozjíždění do kopce HAC ●
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný) ●
Boční airbagy předních sedadel a okenní airbagy pro přední a zadní sedadla ●
Imobilizér ●
Funkce varovných světel při nouzovém brzdění ●
Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT 
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ●
Elektrická bederní opěrka v sedadle řidiče ●
Výškově a podélně nastavitelný volant ●
Flex Steer - možnost nastavení účinnosti posilovače řízení ve třech úrovních ●
Kůží potažený volant a hlavice řadící páky ●
Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem ●
Otáčkoměr a palubní počítač ●
Regulace osvětlení palubních přístrojů ●
Elektricky ovládaná přední okna ●
Elektricky ovládaná přední a zadní okna ●
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ●
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a alarm, 2 sklopné klíče ●
Automatické uzamčení vozu při rozjezdu ●
Manuální klimatizace (vč. chlazení přihrádky před spolujezdcem) ●
Monitorování tlaku v pneumatikách ●
Funkce komfortního blikání - trojblik, digitální hodiny ●
Tempomat s omezovačem rychlosti ●
Zadní parkovací senzory ●
Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle ●
Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla ●
Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem ●
Úložný prostor pod podlahou zavazadlového prostoru ●
Osvětlení zavazadlového prostoru a schránky před spolujezdcem ●
Kryt zavazadlového prostoru ●
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru (pouze kombi) ●
Čalouněné výplně dveří ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA
Rádio s CD přehrávačem (MP3+RDS) + USB & iPod + 4 reproduktory (2 přední + 2 zadní) ●
Ovládání autorádia na volantu a Bluetooth handsfree ●

PAKETY VÝBAV
Club (jen s motorem 1,6i)
- 16" kola z lehkých slitin, pneumatiky 205/55 R16
- Boční blikače integrované do vnějších zpětných zrcátek
- Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce a zadní opěrka rukou
- Vyhřívání předních sedadel a volantu, samostmívací vnitřní zrcátko
- Automatická klimatizace s funkcí automatického odmlžování a s ionizérem

5 000

ZÁRUKY A SLUŽBY
5 let záruka bez omezení ujetých km v ceně
5 let asistenční služby v ceně
5 let kondiční prohlídky v ceně

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. 

1)  Uvedené podmínky Hyundai pojištění platí při platbě v hotovosti, detaily i v případě jiného typu 
finan cování poskytne autorizovaný prodejce Hyundai. Aktivní asistence Safeline je prvním roce 
zcela bez poplatků, v následujícím období za zvýhodněnou cenu 990 Kč vč. DPH za rok. 

Unikátní služby
Hyundai pojištění1)

- povinné ručení zdarma
- nulová spoluúčast
- mimořádně výhodná sazba jen 2,99%
- aktivní asistence Safeline zdarma na celý rok

● standardní výbava


