
Ceník osobních vozů  
(platnost od 1. ledna 2017)

ZÁKLADNÍ CENY Comfort
Motor Výkon (kW/k) Převodovka Délka Kapacita

2.5 CRDi 125/170 6st. manuální,
pohon zadních kol 6,2 metru Řidič + 13 1 084 000

1 311 640
Ceny jsou uvedeny v Kč, tučně bez DPH.

Hyundai H350 Bus Euro 6

Výhodné Hyundai pojištění zajistí zcela bezstarostnou jízdu:
– povinné ručení zdarma
– nulová spoluúčast
– aktivní asistence Safeline zdarma na celý rok*

*  Uvedené podmínky platí při platbě v hotovosti, detaily i v případě jiného typu financování poskytne autorizovaný prodejce Hyundai. Aktivní asistence 
Safeline je v prvním roce zcela bez poplatků, v následujícím období za zvýhodněnou cenu 1 290 Kč vč. DPH za rok.    

H350 Bus s nejlepší zárukou na trhu. Nově si můžete vybrat záruku:
● 3 roky bez omezení najetých km vč. asistenční služby
● 5 let nebo 200 000 km vč. asistenční služby
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VNĚJŠÍ VÝBAVA Comfort
Ocelové ráfky 16", pneumatiky 235/65 R16 ●
Příprava pro tažné zařízení ●
Projektorové přední světlomety, LED denní svícení ●
Blikače integrované ve zpětných zrcátkách ●
Vnější boční bezpečnostní osvětlení ●
Přední mlhové světlomety ●
Maska chladiče v barvě karoserie, spojler předního nárazníku ●
Přední a zadní zástěrky ●
Přední dveře pravé a levé, pravé boční posuvné dveře a zadní křídlové dveře otevíratelné do úhlu 180° ●
Elektricky výsuvný nástupní schůdek pod posuvnými dveřmi ●
Tónované boční prosklení ●
Výklopná zadní boční skla a větrací posuvná okna v bočních dveřích a skle naproti dveřím ●
Metalický lak karosérie 20 000
Převodový poměr 3.917 ●
BEZPEČNOST
Stabilizační systém VDC (včetně ABS, kontroly trakce a ochrany proti převrácení) ●
Asistent pro rozjíždění do kopce HAC ●
Varovný systém vyjetí vozu z jízdního pruhu LDWS ●
Kotoučové brzdy vpředu i vzadu ●
Airbag řidiče a spolujezdce ●
Funkce varovných světel při nouzovém brzdění  (Emergency Stop Signal) ●
Imobilizér ●
VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT
Látkové čalounění sedadel ●
Podlaha přední kabiny s gumovým kobercem, v přepravním prostoru z materiálu Taraflex, látkové obložení boků ●
Dvoumístné uspořádání předních sedadel, 12 sedadel vzadu (celková přepravní kapacita řidič + 13 cestujících) ●
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrou ●
Výškově a podélně nastavitelný volant ●
Odpružené sedadlo řidiče s bederní opěrou a vyhříváním ●
Sklopné sedadlo spolujezdce s loketní opěrou a vyhříváním ●
Klimatizace (manuální) přední části vozu a chlazená schránka u spolujezdce ●
Střešní ventilační jednotka prostoru pro cestující ●
Přídavné topení ●
Elekricky ovládaná přední okna, u řidiče s jednodotykovým ovládáním ●
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka ●
Vyhřívání předního okna pod stěrači ●
Automatické stěrače (dešťový senzor) ●
Spodní schránky ve dveřích, uzamykatelná schránka před spolujezdcem ●
Zdokonalené odhlučnění podvozku ●
Držák nápojů a 12V zásuvka ●
Tachograf (v ceně není zahrnuta kalibrace) ●
Tempomat ●
Přední a zadní parkovací asistent ●
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (ovládá i dveře prostoru pro cestující) ●
Osvětlení prostoru pro cestující LED diodami ●
Green pack včetně systému ISG ●
AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA
Rádio M800 s CD přehrávačem (MP3) + USB & iPod konektor, DAB a Bluetooth, My music, čtyři stropní reproduktory vzadu ●
Dva reproduktory vpředu, čtyři stropní reproduktory vzadu ●
Ovládání audiosystému na volantu ●
PAKETY VÝBAV
Premium
- Integrovaná navigace s dotykovým displejem 8" a zadní parkovací kamera, dva výškové reproduktory vpředu
- Bezplatné aktulizace mapových podkladů po dobu 10 let (1x ročně) v hodnotě 30 000 Kč 
- Automatické světlomety (světelný senzor)
- Barevný displej palubního počítače
- Disky kol z lehkých slitin

105 000

ZÁRUKY A SLUŽBY
3 roky záruka bez omezení ujetých km a 3 roky asistenční služby v ceně
5 let záruka s omezením 200 000 km a 5 let asistenční služby 1 Kč
● standardní výbava     - nedodává se

Všechny ceny se rozumějí v Kč bez 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.     
Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližší autorizované centrum užitkových vozů Hyundai.

Autorizovaný prodejce:
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