Hyundai ix20
Limitovaná nabídka Czech Edition
Ceník osobních vozů (platnost od 1. února 2017)
Akční ceny

Czech Edition

Motor

Výkon (kW/k)

Převodovka

66/90

5st. manuální

1,4i
1)

279 9901)

Tato cena představuje zvýhodnění 50 000 Kč a je platná jen při využití Hyundai pojištění.*

Bohatá výbava

Hlavní přednosti ix20
●M
 imořádně prostorný interiér, variabilní zadní sedadla se středovou

● Klimatizace
● Elektricky ovládaná přední okna
● Mlhovky a světla denního svícení
● Palubní počítač				
● Asistent rozjezdu do svahu

loketní opěrkou, možností posuvu a změny sklonu opěradel

●V
 yšší pozice za volantem pro snadné nastupování a skvělý výhled
●V
 ýkonný 4válcový motor 1,4i 90 k s dvojitým variabilním

časováním ventilů

●D
 no zavazadlového prostoru s nastavitelnou výškou

NEPŘEHLÉDNĚTE:
Při financování u autorizovaného partnera Hyundai navíc
získáte další neodolatelné zvýhodnění!

Unikátní služby
Výhodné Hyundai pojištění zajistí zcela bezstarostnou jízdu:
- povinné ručení zdarma
- nulová spoluúčast
- rozšířená asistenční služba zdarma

Špičková kvalita s 5letou zárukou
●

5 let záruka bez omezení ujetých km

●

5 let asistenční služby

●

5 let kondiční prohlídky

*	Akční nabídka se vztahuje na vybrané skladové vozy objednané do 28. 2. 2017 u participujících autorizovaných dealerů Hyundai nebo do odvolání a platí
pro zakoupení jednoho vozu na 1 zákazníka v případě využití bonusu Objevte Hyundai s bezkonkurenčním Hyundai pojištěním. Akční nabídka neplatí pro
velkoodběratele. Podmíněnost Hyundai pojištěním se nevztahuje na zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a registrovat v zahraničí.

Nepostradatelný paket Plus jen za 10 900 Kč
●

Rádio, CD přehrávač, MP3, USB+AUX, 6 reproduktorů

●

Ovládání audiosystému na volantu

●

Kůží potažený volant a hlavice řadící páky			

●

Dálkové ovládání centrálního zamykání a alarm			

●

Dojezdové náhradní kolo

VNĚJŠÍ VÝBAVA

Czech Edition

Rozměr pneumatik
Celoplošné kryty kol
Sada na opravu pneumatik
Dojezdové náhradní kolo
Nárazníky v barvě vozu
Zrcátka v barvě vozu
Kliky dveří v barvě vozu
Přední mlhovky se světly pro denní svícení
Metalický lak karosérie

195/65 R15
●
●
+
●
●
●
●
15 900

BEZPEČNOST
Antiblokovací systém ABS + EBD
Elektronický stabilizační systém ESP + brzdový asistent BA
Elektronický systém řízení prokluzu kol TCS
Asistent pro rozjíždění do kopce HAC
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný)
Přední boční airbagy
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 / podélně nastavitelný volant
Kůží potažený volant a hlavice řadící páky
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
Centrální zamykání
Dálkové ovládání centrálního zamykání, 2 sklopné klíče a alarm
Automatické uzamčení vozu při rozjezdu
ISG (Stop & Go systém)
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Asymetricky dělená, sklopná, posuvná zadní sedadla
Nastavitelný sklon opěradel zadních sedadel
Chromové vnitřní kliky dveří a hlavice řadící páky
Regulace osvětlení palubních přístrojů
Fixační síť zavazadlového prostoru

●
●
+
●
●
●
●
●
●
●
+
●
●
●
●
●
●
●
●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA
Integrované rádio, CD přehrávač, MP3, USB+AUX
4 hlavní a 2 výškové reproduktory, ovládání audiosystému na volantu

+
+

PAKETY VÝBAV
Plus
- Integrované rádio, CD přehrávač, MP3, USB+AUX, 4 hlavní a 2 výškové reproduktory
- Ovládání audiosystému na volantu
- Kůží potažený volant a hlavice řadící páky
- Dálkové ovládání centrálního zamykání, 2 sklopné klíče a alarm
- Dojezdové náhradní kolo
ZÁRUKY A SLUŽBY

10 900

5 let záruka bez omezení ujetých km
5 let asistenční služby
5 let kondiční prohlídky

v ceně
v ceně
v ceně

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.
● standardní výbava

+ v paketu Plus

Autorizovaný prodejce:

