
Ceník osobních vozů*
(platnost od 1. června 2015)

• Objevte Hyundai díky dodatečnému bonusu až 25 000,- Kč pro majitele starších vozů.1)

• Verze Cross již za 359 990,- Kč!!!
• S výhodným pronájmem Hyundai TARIF začnete užívat nový vůz bez jakýchkoli starostí.2)   

MOTOR VýKOn (KW/K) PřeVOdOVKA ZáKlAdní CenA AKční CenA beZ dPH

CROSS

1,6i CVVT 92/124 6-ti st. manuální 384 990 318 184

* Platí pouze pro skladové vozy.
1)  Akční nabídka se vztahuje na vybrané vozy objednané do 30. 6. 2015 u participujících autorizovaných dealerů Hyundai a platí pro zakoupení jednoho 

vozu na 1 zákazníka v případě využití bezkonkurenčního Hyundai pojištění.
2)  Podrobnější informace o Hyundai TARIF,  výhodném operativním leasingu pro soukromé osoby, najdete na http://www.hyundai.cz/zaruka-a-sluzby/

operativni-leasing nebo u autorizovaného prodejce Hyundai.
3)  Sazba 2,99% z kupní ceny vozu platí při platbě v hotovosti, detaily i v případě jiného typu financování včetně dalších parametrů Hyundai pojištění 

poskytne autorizovaný prodejce Hyundai.
4) 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 %3) 
- pojištění GAP (pojištění finanční ztráty při odcizení či totální škodě) 
- aktivní asistence Safeline zdarma na celý rok4)
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HYUNDAI CROSS



Autorizovaný prodejce:

VýbAVA CROSS
VnĚJŠí VýbAVA
Typ pneumatik 205/55 R16
Disky kol z lehkých slitin •
Dojezdové náhradní kolo •
Zrcátka v barvě vozu s integrovanými bočnimi směrovými ukazateli •
Kliky dveří v barvě vozu •
Přední mlhovky se světly pro denní svícení •
Exteriérová offroadová sada (nástavec předního nárazníku se střední částí ve stříbrném provedení, boční 
nástavce prahů, lemy blatníků, nástavec zadního nárazníku se střední části ve stříbrném provedení) •

Červená barva Cool Red (TWR) 2 900
Metalický lak karosérie 13 900
beZPečnOST 
Antiblokovací systém ABS + EBD •
Elektronický stabilizační systém ESP + brzdový asistent BA •
Elektronický systém řízení prokluzu kol TCS •
Asistent pro rozjíždění do kopce HAC •
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný) •
Přední boční airbagy •
Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla •
Imobilizér •
Aktivní přední opěrky hlavy •
Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) •
VnITřní VýbAVA A KOMFORT
Alarm a dálkové ovládání centrálního zamykání •
Projektové přední světlomety se statickým přisvěcováním do zatáček •
Kapsy na opěradlech předních sedadel •
Opěrka ruky na sedadle řidiče •
Bluetooth handsfree •
Osvětlená kosmetická zrcátka ve slunečních clonách •
Čtecí lampičky pro přední sedadla •
Tempomat •
Středový panel a lišta výplně dveří v černém lesku •
Tónovaná zadní skla •
Progresivní posilovač řízení •
Výškově / podélně nastavitelný volant •
Kůží potažený volant a hlavice řadící páky •
Palubní počítač •
Monitorování tlaku v pneumatikách •
Manuální klimatizace vč. chlazení schránky před spolujezdcem •
Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka •
Elektrické ovládání  předních a zadních oken se systémem překážky (řidič) •
Zadní tmavá skla •
Centrální zamykání •
Automatické uzamčení vozu při rozjezdu •
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče •
Asymetricky dělená, sklopná, posuvná zadní sedadla •
Nastavitelný sklon opěradel zadních sedadel •
Chromové vnitřní kliky dveří a hlavice řadící páky •
Regulace osvětlení palubních přístrojů •
Fixační síť zavazadlového prostoru •
AUdIO
Integrované rádio,  CD přehrávač, MP3, USB+AUX •
4 hlavní a 2 výškové reproduktory •
Ovládání audiosystému na volantu •
ZáRUKY A SlUŽbY
5 let záruka bez omezení ujetých km v ceně
5 let asistenční služby v ceně
5 let kondiční prohlídky v ceně

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. 6. 2015 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.       

• standardní výbava
– nedodává se
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