
Nový vůz bez akontace a zbytečných starostí!

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 

včetně DPH
Leasingová 
společnost

ix20 1,4i 66/90 5st. manuální TRIKOLOR ESSENTIAL 356 790 Kč 7 298 Kč ČSOB Leasing

36 měsíců a 60 000 km

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

včetně DPH
Leasingová 
společnost

ix20 1,4i 66/90 5st. manuální TRIKOLOR ESSENTIAL 356 790 Kč 6 502 Kč ČSOB 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. 9. 2017 do 30. 9. 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

Pouze od autorizovaných prodejců.

Pouze od autorizovaných prodejců.



VÝBAVA TRIKOLOR ESSENTIAL 

VNĚJŠÍ VÝBAVA

Ocelová 15" kola s celoplošnými kryty, pneumatiky 195/65 R15 ●

Dojezdová rezerva ●

Nárazníky v barvě vozu ●

Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu ●

Přední mlhovky se světly pro denní svícení ●

Metalický lak karosérie ●

BEZPEČNOST

Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD + brzdový asistent BAS ●

Elektronický stabilizační systém ESP vč. protiprokluzového systému TCS ●

Asistent pro rozjíždění do kopce HAC ●

Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný u spolujezdce) ●

Boční airbagy pro přední sedadla ●

Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla ●

Imobilizér ●

Aktivní přední opěrky hlavy ●

Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT

Progresivní posilovač řízení ●

Výškově a podélně nastavitelný volant ●

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ●

Kůží potažený volant a hlavice řadící páky chrom/kůže ●

Chromové vnitřní kliky dveří ●

Palubní počítač ●

Monitorování tlaku v pneumatikách ●

Manuální klimatizace vč. chlazení schránky před spolujezdcem ●

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka ●

Elektricky ovládaná přední okna ●

Tónovaná skla ●

Dálkové ovládání centrálního zamykání, 2 sklopné klíče a alarm ●

Automatické uzamčení vozu při rozjezdu ●

ISG (Stop & Go systém) ●

Asymetricky dělená, sklopná, posuvná zadní sedadla ●

Nastavitelný sklon opěradel zadních sedadel ●

Regulace osvětlení palubních přístrojů ●

Fixační síť zavazadlového prostoru ●

Integrované rádio s CD a MP3 přehrávačem + USB & iPod, 6 reproduktorů ●

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

●  standardní výbava

Hyundai ix20

Pouze od autorizovaných prodejců.

Pouze od autorizovaných prodejců.


