Hyundai H350 Podvozek Euro 6

Ceník osobních vozů*
(platnost od 1. března 2020)

Motor

Výkon (kW/k)

Převodovka

Standardní cena
(Kč)

Classic Profi
5,7 metru

2,5 CRDi

110/150

6st. manuální,
pohon zadních kol

699 000

6,1 metru

2,5 CRDi

110/150

6st. manuální,
pohon zadních kol

729 000

6,1 metru

2,5 CRDi

125/170

6st. manuální,
pohon zadních kol

759 000

* Platí jen pro skladové vozy.							
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

H350 - Užitkový vůz 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

Výhodné Hyundai pojištění zajistí zcela bezstarostnou jízdu:
- povinné ručení zdarma
- nulová spoluúčast

NEBO

VNĚJŠÍ VÝBAVA

Classic Profi

Ocelové ráfky 16", pneumatiky 235/65 R16

●

Plnohodnotná rezerva

●

Příprava pro tažné zařízení

●

Projektorové přední světlomety, LED denní svícení

+

Denní svícení integrované v hlavních světlometech

●

Blikače integrované ve zpětných zrcátkách

●

Vnější boční bezpečnostní osvětlení (pouze verze 6,1 m)

●

Přední mlhové světlomety

+

Přední zástěrky

●

BEZPEČNOST
Stabilizační systém VDC (včetně ABS, kontroly trakce a ochrany proti převrácení)

●

Asistent pro rozjíždění do kopce HAC

●

Kotoučové brzdy vpředu i vzadu

●

Airbag řidiče

●

Funkce varovných světel při nouzovém brzdění (Emergency Stop Signal)

●

Imobilizér

●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT
Čalounění sedadel v kombinaci látka / vinyl

●

Podlaha kabiny s gumovým kobercem

+

Třímístné uspořádání sedadel a dodatečné odkládací prostory, dvě sluneční clony

●

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

●

Výškově a podélně nastavitelný volant

●

Odpružené sedadlo řidiče s bederní opěrou, vyhříváním a loketní opěrou

+

Klimatizace (manuální) přední části vozu a chlazená schránka u spolujezdce

+

Elektricky ovládaná přední okna

●

Vyhřívaná vnější zrcátka

●

Elektricky ovládaná zrcátka

+

Prodloužená ramena vnějších zrcátek

●

Vyhřívání předního okna pod stěrači

+

Držák nápojů a 12V zásuvka

●

Tempomat

●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA
Rádio M300 s přehrávačem MP3, USB & iPod konektor, dva reproduktory

●

Rádio M800 s CD přehrávačem (MP3) + USB & iPod konektor, DAB a Bluetooth, 2 výškové reproduktory

+

Ovládání audiosystému na volantu

+

PAKETY VÝBAV
Profi
- Klimatizace (manuální) přední části vozu a chlazená schránka u spolujezdce
- Rádio M800 s CD přehrávačem (MP3)+USB & iPod konektor, DAB a Bluetooth, 2 výškové reproduktory
- Ovládání audiosystému na volantu
- Projektorové přední světlomety, LED denní svícení, přední mlhové světlomety
- Elektricky ovládaná zrcátka
- Vyhřívání předního okna pod stěrači
- Odpružené sedadlo řidiče s vyhříváním, bederní a loketní opěrkou
- Podlaha kabiny s gumovým kobercem

●

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

Přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel

1 397

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Bezpečnostní sada (výstražný trojúhelník, sada žárovek, vlečné autolano, lékárnička, 2× výstražná vesta, pracovní rukavice)
– v hodnotě 1 199 Kč vč. DPH

Autorizovaný prodejce:

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.
● standardní výbava     + součást paketu

●

