
Kontaktujte svého nejbližšího autorizovaného prodejce Hyundai a získejte více informací.

Čas na nový vůz!

24 měsíců a 40 000 km

Model Motor Výkon 
(kW/k) Převodovka Výbavový 

stupeň Cena vozu

Měsíční 
splátka bez 
DPH včetně 

sil. daně 
a popl. za 

rádio

Měsíční 
splátka 

s DPH 
včetně sil. 

daně a popl. 
za rádio

Měsíční 
splátka bez 

DPH bez 
sil. daně 

a popl. za 
rádio

Měsíční 
splátka 

s DPH bez 
sil. daně 

a popl. za 
rádio

i30 kombi 1.0 T-GDI 88/120 6st. manuální Trikolor Komfort
474 990 Kč 

(bez metalického laku)
4 62 1 Kč 5 591 Kč 4 498 Kč 5 443 Kč 

i30 kombi 1.0 T-GDI 88/120 6st. manuální Trikolor Komfort 49 1  890 Kč 
(s metalickým lakem) 4 953 Kč 5 993 Kč 4 830 Kč 5 844 Kč 

i30 kombi 1.6 CRDi 81/110 6st. manuální Trikolor Komfort 524 990 Kč 
(bez metalického laku) 6  1 7  1  Kč 7 467 Kč 5 996 Kč 7 255 Kč 

i30 kombi 1.6 CRDi 81/110 6st. manuální Trikolor Komfort 54 1  890 Kč 
(s metalickým lakem) 6 479 Kč 7 840 Kč 6 304 Kč 7 628 Kč 

Nabídka dostupná pro podikatelské i nepodnikatelské subjekty. Leasingová společnost UniCredit Fleet Management.
Limitovaná akční nabídka se vztahuje na skladové vozy objednané od 23. 6. do 31. 7. 2017 nebo do vyprodání u autorizovaných dealerů Hyundai.

Pouze od autorizovaných prodejců.

Pouze od autorizovaných prodejců.

  Operativní leasing od  
4 498 Kč bez DPH měsíčně

  Bez akontace 
a s předplacenými službami

Hyundai i30 kombi

  FINANCE
Měsíční platba zahrnuje:

●  Pronájem vozu bez akontace
●  Havarijní pojištění se spoluúčastí 10%, min. 10 000 Kč
●  GAP pojištění, které zabezpečí plnou úhradu škody pojišťovnou v případě totální havárie nebo odcizení vozidla
●  Povinné ručení s limity 50 mil. Kč na věcné škody a 60 mil. Kč na škody na zdraví
●  Pojištění všech skel vozidla se spoluúčastí max. 500 Kč
●  Kompletní servis a údržba vozidla včetně běžného opotřebení a ročních garančních prohlídek v autorizované síti Hyundai
●  Pneuservis - pořízení zimních pneumatik vč. přezutí a uskladnění nepoužívaných pneumatik podle ročního období
●  Závěrečný prodej vozidla



VÝBAVA Trikolor
VNĚJŠÍ VÝBAVA
15" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/65 R15 ●

Dojezdová rezerva ●

Nárazníky v barvě vozu ●

Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu ●

Černá maska chladiče ●

Projektorové přední světlomety ●

Přední mlhovky ●

LED denní světla ●

Statické přisvěcování do zatáčky ●

Střešní ližiny ●

Boční blikače integrované ve zpětných zrcátkách ●

Tónovaná skla ●

Metalický lak karosérie ●

BEZPEČNOST
Antiblokovací systém ABS + EBD + brzdový asistent BA + stabilizační systém ESC ●

Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKAS + asistent pro sledování pozornosti řidiče DAA ●

Autonomní nouzové brzdění AEB s varováním před čelním nárazem FCWS ●

Asistent pro rozjíždění do kopce HAC ●

Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný), boční airbagy předních sedadel ●

Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla ●

Funkce varovných světel při nouzovém brzdění, imobilizér ●

Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT
Anatomicky tvarovaná sedadla s látkovým čalouněním ●

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ●

Výškově a podélně nastavitelný 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 a zadní okna ●

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ●

Centránlní zamykání s dálkovým ovládáním a alarm, 2 sklopné klíče, automatické uzamčení vozu při rozjezdu ●

Manuální klimatizace ●

Monitorování tlaku v pneumatikách, ISG - stop and go systém ●

Funkce komfortního blikání jedním dotykem ●

Tempomat s omezovačem rychlosti ●

Volič jízdních režimů Drive Mode (jen s převodovkou DCT) ●

Zadní parkovací senzory ●

Automatické světlomety (světelný senzor) + automatické přepínání dálkových světel AHB ●

Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem (výbava Style a vyšší - posuvná) ●

Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla ●

Osvětlení zavazadlového prostoru a schránky před spolujezdcem ●

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, kryt zavazadlového prostoru ●

Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle, krytá kosmetická zrcátka ve slunečních clonách ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVIOTA
Rádio (MP3+RDS) + 4 reproduktory (2 přední + 2 zadní), monochromatický displej ●

USB & iPod ●

Ovládání audiosystému na volantu ●

Bluetooth handsfree ●

ZÁRUKY A SLUŽBY
5 let záruka bez omezení ujetých km v ceně

5 let asistenční služby v ceně

5 let kondiční prohlídky v ceně

●  standardní výbava 

Hyundai i30 kombi

Pouze od autorizovaných prodejců.

Pouze od autorizovaných prodejců.

Autorizovaný prodejce:

www.hyundai.cz


