Hyundai i10

Ceník osobních vozů*
(platnost od 1. září 2019)

Motor

Výkon
(kW/k)

Převodovka

Standardní cena
(Kč)

Prémie
(Kč)

Akční cena
(Kč)

48,5/66

5st. manuální

249 990

40 000

209 990

Classic
Ü 1,0i

Ü Chcete mít svůj nový vůz co nejdříve? Nejprodávanější verze jsou dostupné skladem. Např. model Classic s paketem Club.
* Platí pro skladové vozy do vyprodání zásob.

Nízké splátky
s nulovým navýšením

Nejvýhodnější
Hyundai pojištění

Sada zimních
kol zdarma

Slevová tankovací
karta na 5 let

Podrobné informace o benefitech Hyundai najdete na hyundai.cz/benefity
Prémie a akční cena platí u autorizovaných prodejců Hyundai a je podmíněna registrací vozidla na jméno zákazníka v případě využití Hyundai pojištění. Registraci vozidla na registrační značky
zprostředkovává autorizovaný prodejce Hyundai. Prémie a benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.
- Nízké splátky s nulovým navýšením: Vyberte si financování HYUNDAI FINANCE ve variantách 1/ Nulový úrok při akontaci 45-70 % a době splácení 24-48 měsíců 2/ Nízké splátky s nulovým či nízkým
úrokem při akontaci 30-50 % a době splácení 24-48 měsíců nebo 3/ Pětinky s akontací ve výši 20 % a variabilní délkou odložené splátky za 6,9 nebo 12 měsíců.
- Nejvýhodnější Hyundai pojištění: Zvolte pojištění Klasik s mimořádně výhodnou sazbou, Komplet s zahrnující GAP na 1 rok zdarma nebo Super obsahující GAP na 3 roky a zvýšené limity plnění.
- Sada zimních kol zdarma: Získejte bezplatně sadu 4 zimních pneu a 14" ocelových disků a TPMS ventilků
-S
 levová tankovací karta na 5 let: Spolu s asistenční kartou platnou po dobu platnosti záruky získáváte slevu 0,40 Kč na 1 litr paliva bez omezení km platnou v síti čerpacích stanic akceptujících karty CCS.
Bližší informace k benefitům můžete získat u autorizovaného prodejce vozidel Hyundai.

Hyundai
Assistance

VNĚJŠÍ VÝBAVA A PŘEVODOVKY

Classic

4 st. automatická převodovka

25 000

Ocelová 14" kola s celoplošnými kryty, pneumatiky 175/65 R14

●

Dojezdová rezerva, zvedák, klíč na kola, sada nářadí

+

Nárazníky v barvě vozu

●

Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu

+

Žárovková denní světla

●

Metalický lak karosérie

12 900

BEZPEČNOST
Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD

●

Stabilizační systém VSM (Vehicle Stability Management) vč. protiprokluzového systému TCS

●

Brzdový asistent BA

●

Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný)

●

Boční airbagy předních sedadel

●

Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla

●

Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix)

●

Imobilizér

●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT
Posilovač řízení

●

Manuální klimatizace

●

Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS

●

Výškově stavitelný volant

●

Palubní počítač vč. ukazatele vnější teploty

●

Otáčkoměr

●

Regulace osvětlení palubních přístrojů

●

Přední elektrická okna

●

Centrální zamykání

●

Dálkové ovládání centrálního zamykání, alarm, 2 sklopné klíče

+

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

+

Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla

●

Textilní čalounění sedadel

●

Interiér v kombinaci černá/tmavě šedá

●

Funkce komfortního blikání - trojblik

●

Tónovaná skla

●

Digitální hodiny

●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA
Integrované rádio s RDS a MP3, USB & iPod + 2 reproduktory

+

PAKETY VÝBAV
Club
- integrované rádio s RDS a MP3, USB & iPod + 2 reproduktory
- vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu
- dojezdová rezerva, zvedák, klič na kola, sada nářadí

10 000

Go - výbava jako paket Club a navíc:
- kůží potažený volant a hlavice řadící páky
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním a alarm, 2 sklopné klíče
- černé provedení stropu a sloupků
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče

20 000

ZÁRUKA A SLUŽBY
5 let záruka bez omezení ujetých km

v ceně

5 let asistenční služby, 5 let kondičních prohlídek

v ceně

Přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel

1 690

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sada zimních kol - 4 zimní pneumatiky 175/65 R14, ocelové disky a TPMS ventilky - v hodnotě 16 000 Kč vč. DPH †

●

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

●

Podlahové rohože velurové

990

Autorizovaný prodejce:

Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez
předchozího upozornění. Fotografie je pouze ilustrativní.
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor Czech s.r.o, a nezavazují
k uzavření smlouvy.
Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce Hyundai.
● standardní výbava + v paketu
† Prémie a benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.

