Hyundai Santa Fe
Limitovaná nabídka Adventure Premium

TEST 2018

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

Motor

Výkon (kW/k)

Převodovka

Pohon

Standardní
cena (Kč)

Letní prémie
(Kč)

Akční cena
(Kč)

Ü 2,2 CRDi

147/200

8st. automatická

4×4

1 284 990

110 000

1 174 990

Style
Ü  Chcete mít svůj nový vůz co nejdříve? Nejprodávanější verze jsou dostupné skladem.
* Pouze pro skladové vozy do vyprodání zásob

Limitovaná nabídka Adventure Premium přináší mimořádně atraktivní výbavu:
Style
● Anatomicky tvarovaná a elektricky nastavitelná přední
sedadla s koženým čalouněním
● Ventilovaná přední sedadla, paměť nastavení sedadla
řidiče a vnějších zpětných zrcátek
● Elektricky ovládané 5. dveře s bezdotykovým otvíráním
●A
 sistent pro bezpečné opuštění vozu SEA, upozornění
na cestující vzadu ROA
● Přístrojový panel „Supervision“ s 7" barevným displejem
● Panaromatické střešní okno

Pro výbavu Style paket Premium v hodnotě 60 000 Kč ZDARMA
● 19“ kola z lehké slitiny, pneumatiky 235/55 R19
● Přední adaptivní Bi-LED světlomety
● Sedadlo řidiče s elektricky nastavitelnou délkou sedáku
● Head-up displej s promítáním na čelní sklo
● Monitorování okolí vozu 360° kamerovým systémem SVM

Jezděte teď a zaplaťte až příští rok.
Více informací najdete na www.hyundai.cz/bezobav

Nízké splátky
s nulovým
navýšením

Nejvýhodnější
Hyundai
pojištění

Sada zimních
pneumatik
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. Podmíněnost Hyundai pojištěním se nevztahuje na
zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a registrovat v zahraničí. 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. Prémie a benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.
- Nízké splátky s nulovým navýšením: Vyberte si variantu financování HYUNDAI FINANCE podle svých potřeb v závislosti na výši akontace, délce a frekvenci splácení a způsobu ukončení smlouvy.
- Nejvýhodnější Hyundai pojištění: Získejte pojištění s mimořádně výhodnou sazbou a možností GAP na 1 nebo 3 roky.
- Sada zimních pneumatik: Získejte bezplatně 4 zimní pneumatiky.
- Slevová 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 a 0,70 Kč v síti MOL.
Bližší informace k benefitům můžete získat u autorizovaného prodejce vozidel Hyundai.

Hyundai
Assistance

VNĚJŠÍ VÝBAVA
18" kola z lehké slitiny, pneumatiky 235/60 R18
19" kola z lehké slitiny, pneumatiky 235/55 R19
Dojezdová rezerva z lehké slitiny
Přední Bi-LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel (HBA)
Přední adaptivní Bi-LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel (HBA)
LED denní světla, LED mlhová světla, kombinovaná zadní LED světla
Vnější zrcátka v barvě vozu, boční LED blikače integrované ve zpětných zrcátkách
Chromovaná mřížka chladiče, chromované kliky dveří a lišty kolem oken
Střešní ližiny
Spodní kryt předního i zadního nárazníku, přední a zadní zástěrky, zadní spojler
Solární přední skla, zadní tmavá skla
Panoramatické střešní okno (dvoudílné, přední část elektricky posuvná)
Metalický lak Horizon Red* a Magma Red
Metalický lak karosérie (kromě Magma Red)
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BEZPEČNOST A SYSTÉMY
Airbag řidiče a spolujezdce, přední boční airbagy, okenní airbagy pro všechny řady sedadel
Stabilizační systém VSM vč. protiprokluzového systému TCS, ABS, EBD a brzdového asistentu BA
Asistent pro sjíždění ze svahu DBC, asistent pro rozjíždění do kopce HAC
Systém bránící převrácení vozu ROP, systém stabilizace přívěsu TSA
Systém řízení trakce při průjezdu zatáčkou ATCC (pro verze s pohonem všech kol)
Systém automatického nouzového brzdění FCA, detekce vozidel, chodců i cyklistů, funkce varovných světel při nouzovém brzdění
Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích – LKA, sledování únavy řidiče DAW
Aktivní sledování mrtvého úhlu vnějších zrcátek BCA, aktivní upozornění na projíždějící vozidla při couvání RCCA
Asistent pro bezpečné opuštění vozu SEA
Upozornění na cestující vzadu ROA
Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) + Top tether – krajní sedadla ve druhé řadě + sedadlo spolujezdce vpředu
VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT
Anatomicky tvarovaná sedadla s koženým čalouněním, 5místné provedení
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce, paměť nastavení sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek
Sedadlo řidiče s elektricky nastavitelnou délkou sedáku
Vyhřívaný volant, vyhřívaná přední a zadní sedadla, elektrická bederní opěrka v sedadle řidiče
Ventilovaná přední sedadla
Kůží potažený volant a hlavice řadící páky, volant výškově a podélně nastavitelný volant
Elektricky ovládaná přední a zadní okna, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Možnost nastavení charakteristiky řízení a odezvy automatické převodovky (Flex Steer / Drive Mode)
Elektrická parkovací brzda s funkcí Auto Hold (jen s automatickou převodovkou)
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, samostmívací vnitřní zrcátko s kompasem
Zadní parkovací senzory
Přední parkovací senzory, zadní parkovací kamera s obrazem na displeji rádia nebo navigace
Monitorování okolí vozu 360° kamerovým systémem SVM
Rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost – ISLW
Dvouzónová automatická klimatizace, chlazená přihrádka před spolujezdcem
Inteligentní adaptivní tempomat s funkcí úplného zastavení a opětovného rozjezdu
Head-up displej s promítáním na čelní sklo
Přístrojový panel „Supervision“ s 7" barevným displejem, palubní počítač, ukazatel venkovní teploty, regulace osvětlení palubních přístrojů
Monitorování tlaku v pneumatikách
Automatické světlomety (světelný senzor) a automatické stěrače (dešťový senzor)
Přední čtecí lampičky, schránka na sluneční brýle, funkce komfortních směrovek (trojblik)
Přední středová opěrka rukou s odkládacím prostorem, zadní středová opěrka rukou s držáky nápojů
Inteligentní klíč a startování tlačítkem, alarm, imobilizér
Posuvná a nastavitelná sedadla ve 2. řadě, dělená v poměru 60:40, sklopná jedním dotykem ze zavazadlového prostoru
Kryt zavazadlového prostoru, fixační síť v zavazadlovém prostoru
Roletka bočních oken ve 2. řadě
Elektricky ovládané 5. dveře s bezdotykovým otvíráním
Elektrická zásuvka 220 V ve druhé řadě sedadel
7místné provedení včetně samostatné klimatizace pro 3. řadu sedadel a automatického udržování světlé výšky vzadu
AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA
Integrovaná navigace s 8" dotykovým displejem s RDS, DAB a MP3 přehrávačem, USB & iPod s funkcí Android Auto* a Apple CarPlay*, Live Services, prémiový audio systém
Krell s 10 reproduktory včetně subwooferu a externího zesilovače				
Bezdrátové nabíjení mobilních telefonů (pouze pro kompatibilní přístroje podporující standard Qi)
Ovládání audiosystému na volantu, bluetooth handsfree, USB dobíjení vzadu
PAKETY VÝBAV
Premium
- 19" kola z lehké slitiny, pneumatiky 235/55 R19, dojezdová rezerva z lehké slitiny, přední adaptivní Bi-LED světlomety, sedadlo řidiče s elektricky nastavitelnou délkou sedáku,
head-up displej s promítáním na čelní sklo, monitorování okolí vozu 360° kamerovým systémem SVM (jen s automatickou převodovkou)
ZÁRUKA A SLUŽBY
5 let záruka bez omezení ujetých km
5 let asistenční služby, 5 let kondiční prohlídky
Bezplatné aktualizace mapových podkladů 1× ročně po dobu 10 let a 5leté předplatné služeb Live Services
Přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sada 4 zimních pneumatik - rozměr 235/65 R17 nebo 235/60 R18 nebo 235/55 R19 - v hodnotě až 34 680 Kč vč. DPH †
Sada letního příslušenství - velurové rohože, gumová vana do zavazadlového prostoru, organizér, 3ks koncentrátu letní směsi do ostřikovačů, odstraňovač hmyzu, interiérový
sprej a antistatická utěrka, sluneční clona na čelní okno, osvěžovač interiéru s vůní vanilky
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ZDARMA
1 199

Bezpečnostní sada - výstražný trojúhelník, sada žárovek, vlečné autolano, lékárnička, 2× výstražná vesta, pracovní rukavice

ZDARMA

Sada střešního nosiče se zvýhodněním 50 %** v kombinaci

12 590

+ 2 nosiče kol

6 295

+ střešní box

8 795

17 590

Tažné zařízení vertikálně odnímatelné, konektor 13-pin (vč. redukce na 7-pin) se zvýhodněním 50 %**

26 990

+ nosič na 3 jízdní kola

13 495

+ nosič na 4 jízdní kola

13 995

+ nosič na 2 elektrokola

13 795

27 990
27 590

Jako dárek získáte originální plyšovou hračku pro Vaše děti dle vlastního výběru:
- Tayo The Little Bus
- PinkFong

890***

ZDARMA

Autorizovaný prodejce:
* Android Auto a Apple CarPlay nejsou na českém trhu svými vydavateli oficiálně podporovány.
** V ceně příslušenství není zahrnuta montáž.
***Platí do vyprodání zásob
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     - nedodává se     + součást paketu výbavy
† Prémie a benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.

