
Nový vůz bez akontace a zbytečných starostí! Nový vůz bez akontace!

Kontaktujte svého nejbližšího autorizovaného prodejce Hyundai a novým vozem můžete odjet již do týdne.

24 měsíců a 40 000 km

Model Motor Výkon 
(kW/k) Převodovka Výbavový stupeň Cena vozu

Měsíční 
splátka 

TARIF

Leasingová 
společnost

TARIF

Měsíční 
splátka 
BASIC

Leasingová 
společnost

BASIC

Tucson 1,7 CRDI 85/115 6st. manuální 
TRIKOLOR / 
CZECH EDITION

6 7 2 890 Kč  1 2 839 Kč ČSOB Leasing  1 0  1 23 Kč Unicredit 
Leasing

36 měsíců a 60 000 km

Model Motor Výkon 
(kW/k) Převodovka Výbavový stupeň Cena vozu

Měsíční 
splátka 

TARIF

Leasingová 
společnost

TARIF

Měsíční 
splátka 
BASIC

Leasingová 
společnost

BASIC

Tucson 1,7 CRDI 85/115 6st. manuální 
TRIKOLOR / 
CZECH EDITION

6 7 2 890 Kč  1  1  433 Kč ČSOB Leasing  1 0  1 72 Kč Unicredit 
Leasing

Více o Hyundai TARIF najdete na stránkách hyundai.cz/financovani/pro-fyzicke-osoby/hyundai-tarif nebo u svého autorizovaného prodejce Hyundai. Měsíční splátky 
operativního leasingu jsou uváděny včetně DPH 2 1  %.
Nabídka platná od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017.

Značkový full-service operativní leasing pro fyzické osoby

Měsíční splátka kromě nájmu vozidla zahrnuje také:

-    údržbu a servis po celou dobu pronájmu vč. výměny pneu 
(zimní/letní)

-   Hyundai pojištění

● povinné ručení

●  celoevropské havarijní pojištění se spoluúčastí 5 % 
(min. 5 000 Kč), vč. pojištění proti odcizení

● připojištění obvodových skel

● GAP pojištění po celou dobu pronájmu

Značkový operativní leasing bez služeb pro fyzické osoby

Měsíční splátka kromě nájmu vozidla zahrnuje také:

-   Hyundai pojištění

● povinné ručení

●  celoevropské havarijní pojištění se spoluúčastí 5 % 
(min. 5 000 Kč), vč. pojištění proti odcizení

● GAP pojištění po celou dobu pronájmu

KOMPLEXNÍ
ZÁRUKY BEZ
OMEZENÍ KM

LET



VÝBAVA Czech Edition

VNĚJŠÍ VÝBAVA

17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/60 R17 ●

Plnohodnotné náhradní kolo, boční LED blikače integrované ve zpětných zrcátkách ●

LED denní světla, nárazníky, kliky dveří a vnější zpětná zrcátka v barvě vozu ●

Projektorové přední světlomety ●

Přední mlhovky, integrované statické přisvěcování do zatáčky, zadní kombinovaná LED světla ●

Stříbrné střešní ližiny a zadní spojler ●

Solární přední skla, zatmavená skla od B sloupku dozadu ●

Metalický lak karosérie ●

BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný u spolujezdce), boční airbagy vpředu, okenní airbagy pro přední a zadní sedadla ●

Aktivní hlavové opěrky vpředu, 3 zadní hlavové opěrky ●

Stabilizační systém VSM (protiprokluzový systém - TCS, ABS, EBD a brzdový asistent) ●

Systém bránící převrácení vozu ROP, systém stabilizace přívěsu TSA, asistent pro rozjíždění do kopce HAC a pro sjíždění 
ze svahu DBC

●

Systém aktivní kapoty zmírňujíci následky v případě kolize s chodcem  ●

Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích - LKAS, rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost - SLIF ●

Funkce varovných světel při nouzovém brzdění, úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT

Anatomicky tvarovaná sedadla s prémiovým čalouněním ●

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, výškově a podélně nastavitelný volant ●

Elektrická bederní opěrka v sedadle řidiče ●

Kůží potažený volant a hlavice řadící páky ●

Vyhřívání volantu a předních sedadel ●

Flex Steer - možnost nastavení charakteristiky řízení ●

Monitorování tlaku v pneumatikách, regulace osvětlení palubních přístrojů, funkce komfortního blikání - trojblik ●

Elektricky ovládaná přední a zadní okna (jednodotykové ovládání u řidiče) ●

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ●

Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka ●

Automatické světlomety (světelný senzor) ●

Automatické stěrače (dešťový senzor), vyhřívání předního skla pod stěrači ●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, alarm a imobilizér, dva sklopné klíče ●

Automatické uzamčení vozu při rozjezdu ●

Automatická klimatizace s auto odmlžováním a s ionizérem (vč. chlazení schránky před spolujezdcem a zadních průduchů) ●

Samostmívací vnitřní zrcátko s kompasem ●

Zadní parkovací senzory, tempomat s omezovačem rychlosti ●

Přístrojový panel s 3,5" TFT LCD displejem, palubní počítač ●

Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle, krytá kosmetická zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením ●

Zadní parkovací kamera s obrazem na displeji navigace ●

ISG - stop and go systém ●

Asymetricky dělená a sklopná zadní sedadla s nastavitelným sklonem opěradla, kapsy na opěradlech předních sedadel ●

Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem, 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, zadní opěrka rukou ●

Fixační síť zavazadlového prostoru     ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVIOTA

Integrovaná navigace s 8" dotykovým displejem, audiosystém + USB & iPod + 6 reproduktorů ●

Bezplatné aktulizace mapových podkladů po dobu 10 let (1x ročně) v hodnotě 30 000 Kč! ●

Ovládání audiosystému na volantu  ●

Bluetooth handsfree ●

ZÁRUKY A SLUŽBY

5 let záruka bez omezení ujetých km v ceně

5 let asistenční služby v ceně

5 let kondiční prohlídky v ceně

●  standardní výbava

Hyundai Tucson

KOMPLEXNÍ
ZÁRUKY BEZ
OMEZENÍ KM

LET


