
Jedinečná akční nabídka operativního leasingu pro vybrané vozy i40.

Značkový full-service operativní leasing

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

-   poplatek za přihlášení vozidla

Nový manažerský vůz bez komplikací a čekání.

36 měsíců a 60 000 km

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

vč. pojištění (bez DPH)
Měsíční splátky 

vč. pojištění (s DPH)

i40 kombi 1,7 CRDi 104/141 6st. manuální Experience Success
789 890 Kč 

(bez metalízy)
8 865 Kč 1 0 726 Kč

i40 kombi 1,7 CRDi 104/141 6st. manuální Experience Success
809 790 Kč 
(s metalízou)

9 775 Kč 1  1 827 Kč

i40 kombi 1,7 CRDi 104/141 7st. DCT Experience Success
839 890 Kč 

(bez metalízy)
9 824 Kč 1  1 887 Kč

i40 kombi 1,7 CRDi 104/141 7st. DCT Experience Success
859 790 Kč 
(s metalízou)

1 0 242 Kč 1 2 392 Kč

Poskytovatelem nabídky operativního leasingu je společnost ČSOB Leasing, a.s.
Akční nabídka se vztahuje na vybrané skladové vozy a je platná do vyprodání zásob. Nabídka je aplikovatelná pro prodej již od 1 vozidla, je platná pro 
podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.
Více se dozvíte u svého autorizovaného prodejce Hyundai.
Nabídka platná od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017.

Pouze od autorizovaných prodejců.

Pouze od autorizovaných prodejců.



VNĚJŠÍ VÝBAVA Experience Success
17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 215/50 R17 ●
Dojezdová rezerva ●
Projektorové přední světlomety ●
LED denní světla, LED přední mlhovky a kombinovaná LED zadní světla ●
Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu s integrovanými blikači ●
Přední i zadní zástěrky  ●
Chromované kliky dveří ●
Solární přední skla a tmavá zadní skla ●
Střešní ližiny ●
BEZPEČNOST
Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD + brzdový asistent BAS ●
Elektronický stabilizační systém VSM (Vehicle Stability Management) vč. protiprokluzového systému TCS ●
Asistent pro rozjíždění do kopce HAC ●
Elektrická parkovací brzda s funkcí automatického brzdění ●
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný u spolujezdce) a boční airbagy pro přední sedadla ●
Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla a kolenní airbag řidiče ●
Aktivní přední opěrky hlavy ●
Funkce varovných světel při nouzovém brzdění ●
Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ●
VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT
Textilní čalounění sedadel ●
Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla ●
Kapsy na opěradlech předních sedadel ●
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče/spolujezdce ●
Vyhřívání předních sedadel ●
Elektricky ovládané sedadlo řidiče ●
Výškově a podélně nastavitelný volant ●
Kůží potažený volant a hlavice řadící páky, vyhřívání volantu ●
Volitelné režimy elektrického posilovače řízení ●
Otáčkoměr, palubní počítač a regulace osvětlení palubních přístrojů ●
Elektricky ovládaná přední a zadní okna ●
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka ●
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a alarm, automatické uzamčení vozu při rozjezdu ●
Vyhřívání čelního skla pod stěrači ●
Dvouzónová automatická  klimatizace s funkcí automatického odmlžování ●
Monitorování tlaku v pneumatikách ●
Přední a zadní parkovací senzory ●
Samostmívací vnitřní zrcátko ●
Fixační síť zavazadlového prostoru a vnitřní ochranná síť za zadními sedadly, osvětlení zavazadlového prostoru ●
Systém sklápění opěradel zadních sedadel ze zavazadlového prostoru jedním dotykem ●
Funkce komfortního blikání - trojblik, digitální hodiny a zobrazení vnější teploty ●
Tempomat s omezovačem rychlosti ●
Automatické světlomety a stěrače (světelný a dešťový senzor) ●
Osvětlená kosmetická zrcátka ve slunečních clonách a osvětlení prostoru pedálů ●
Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle ●
Středová opěrka rukou pro přední a zadní sedadla ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA
Rádio (MP3+RDS) + USB & iPod + 6 reproduktorů (2 přední + 2 zadní + 2 výškové) ●
Ovládání autorádia na volantu a Bluetooth handsfree ●
Integrovaná navigace, příjem DAB, bezplatné aktulizace mapových podkladů po dobu 10 let (1x ročně) v hodnotě 30 000 Kč ●
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

Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez 
předchozího upozornění.
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor Czech s.r.o, a nezavazují 
k uzavření smlouvy. Fotografie je pouze ilustrativní.

Hyundai i40 kombi Experience Success

Pouze od autorizovaných prodejců.

Pouze od autorizovaných prodejců.


