Hyundai i30
Limitovaná edice Made in Czech

TEST 2017

Ceník osobních vozů (platnost od 1. dubna 2019)*
Při platbě v hotovosti

S financováním Hyundai Finance

Varianta

Motor

Převodovka

Hatchback

Fastback

Kombi

Made in Czech Classic

CVVT 100

6st. manuální

339 990

-

-

Made in Czech

CVVT 100

6st. manuální

359 990

-

-

Made in Czech

T-GDI 120

6st. manuální

-

369 990

399 990

Made in Czech

T-GDI 140

6st. manuální

-

419 990

434 990

Made in Czech

CRDi 115

6st. manuální

-

-

439 990

Made in Czech

CRDi 136

6st. manuální

-

419 990

-

Získejte vůz i30 výhodněji díky jarní prémii Hyundai.
Kontaktujte autorizovaného prodejce Hyundai nebo www.hyundai.cz.
Hyundai i30 Made in Czech – to je nejvyšší kvalita, prostor, moderní design, a především:
● Moderní motory s vysokým výkonem, vysokým točivým momentem a nízkou spotřebou
● Kompletní výbava vč. alu kol, tempomatu, Bluetooth, parkovacích senzorů a dalšího
● Špičková bezpečnost již ve standardu se systémy FCW & FCA, LKA, DAW, HBA, HAC a dalšími
● Možnost rozšíření o zvýhodněný paket Style

Náš tip: Čistý diesel Euro 6D-Temp za cenu benzínu!
Benzín, nebo diesel? Na každý pád SKVĚLÁ VOLBA.
i30 Fastback
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)

Benzin T-GDI 140

Diesel CRDi 136

103 / 140 / 6 000

100 / 136 / 4 000

242 / 1 500 – 3 200

280 / 1 500 – 3 000

Maximální rychlost (km/h)

210

200

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)

9,1

10,2

Kombinovaná spotřeba paliva (l/100km)

5,7 – 5,9

4,1 – 4,4

Kombinované emise CO2 (g/km)

130 – 134

108 – 116

Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)

Emisní norma

Euro 6D-Temp platná od září 2019

* 	Akční nabídka je omezená počtem vozů a vztahuje se na vybrané skladové vozy (verzi hatchback lze objednat do výroby) objednané
do 30. 6. 2019 nebo do odvolání u participujících autorizovaných dealerů Hyundai a je podmíněna registrací vozidla na jméno
zákazníka v případě využití bonusu „Objevte Hyundai“ s bezkonkurenčním Hyundai pojištěním. Registraci vozidla na registrační
značky zprostředkovává autorizovaný prodejce Hyundai. V případě prodeje zahraničnímu zákazníkovi (v rámci EU) je nutné vozidlo
přihlásit v zemi původu klienta a to nejpozději do 1 měsíce od převzetí vozidla. Akční nabídka je platná jen při využití značkového
financování Hyundai Finance. Podmíněnost Hyundai pojištěním se nevztahuje na zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt
a registrovat v zahraničí. Akční nabídka neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.

VNĚJŠÍ VÝBAVA
Ocelová 15" kola, pneumatiky 195/65 R15
15" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/65 R15 (pouze pro hatchback a kombi CRDi 115)
16" kola z lehkých slitin, pneumatiky 205/55 R16 (kromě hatchback a kombi CRDi 115)
17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/45 R17 (pouze pro fastback s paketem Style)
Sada na opravu pneumatik
Nárazníky a kliky dveří v barvě vozu
Projektorové přední světlomety
Přední mlhovky, LED denní světla a statické přisvěcování do zatáčky
Střešní ližiny – pouze pro kombi
Boční blikače integrované ve zpětných zrcátkách, tónovaná skla
Metalický lak karosérie

Made in CZ Classic

Made in CZ
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VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT
Anatomicky tvarovaná sedadla s látkovým čalouněním
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Výškově a podélně nastavitelný volant
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
Elektrická bederní opěrka v sedadle řidiče
Vyhřívání předních sedadel, vyhřívaný volant
Kůží potažený volant a hlavice řadící páky
Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem, otáčkoměr a palubní počítač, regulace osvětlení palubních přístrojů
Elektricky ovládaná přední okna
Elektricky ovládaná přední a zadní okna
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a alarm, 2 sklopné klíče, automatické uzamčení vozu při rozjezdu
Manuální klimatizace
Duální automatická klimatizace s funkcí automatického odmlžování
Monitorování tlaku v pneumatikách, ISG – stop and go systém
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, okna ovládaná jedním dotykem
Zadní parkovací kamera s obrazem na displeji rádia či navigace
Funkce komfortního blikání jedním dotykem
Tempomat s omezovačem rychlosti
Zadní parkovací senzory
Přední parkovací senzory, samostmívací vnitřní zrcátko
Automatické světlomety (světelný senzor) + automatické přepínání dálkových světel HBA
Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem (výbava Style – posuvná)
Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla
Osvětlení zavazadlového prostoru a schránky před spolujezdcem, 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, kryt
zavazadlového prostoru
Průvlak na lyže v opěradle zadního sedadla, fixační síť v zavazadlovém prostoru
Vnitřní ochranná síť za zadními sedadly – pouze pro kombi
Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle, krytá kosmetická zrcátka ve slunečních clonách
Metalický dekor středového panelu, osvětlení kosmetických zrcátek, zadní opěrka rukou
AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA
Rádio (MP3+RDS) + 4 reproduktory (2 přední + 2 zadní), monochromatický displej
USB & iPod
Ovládání audiosystému na volantu, bluetooth handsfree
Barevný 8" dotykový displej (jen s 16" koly), zadní parkovací kamera
PAKETY VÝBAV
Style (pro fastback pouze pro motor T-GDI 140, pro kombi pouze pro motory T-GDI 140 a CRDi 115)
- Duální automatická klimatizace, vyhřívaný volant a přední sedadla, samostmívací vnitřní zrcátko, elektricky sklopná vnější
zrcátka, zadní loketní opěrka, průvlak na lyže, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce, přední parkovací senzory
- Integrovaná navigace s 8" dotykovým displejem, DAB a s funkcí Android Auto* & Apple CarPlay*, bezplatné aktualizace
mapových podkladů po dobu 10 let (1× ročně) v hodnotě 30 000 Kč
- Pro fastback T-GDI 140 navíc 17" kola z lehké slitiny s pneu 225/45 R17
ZÁRUKY A SLUŽBY
5 let záruka bez omezení ujetých km
5 let asistenční služby, 5 let kondiční prohlídky
Přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Bezpečnostní sada – (výstražný trojúhelník, sada žárovek, vlečné autolano, lékárnička, výstražná vesta, pracovní rukavice)
Dojezdová rezerva + zvedák (nahrazuje sadu na opravu pneumatik)
Podlahové rohože velurové
XXL zavazadlový prostor (pro kombi) – z většení využitelné výšky zavazadlového prostoru o 11 cm,
kompatibilní s dojezdovým rezervním kolem

● standardní výbava

– nedodává se

+ v paketu

www.porovnejhyundai.cz (Porovnejte si vozy Hyundai s konkurencí)
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje
právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se
prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce Hyundai. 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. * Android Auto a Apple Car Play nejsou
na českém trhu podporovány.

Autorizovaný prodejce:

