
Kontaktujte svého nejbližšího autorizovaného prodejce Hyundai a získejte více informací.

24 měsíců a 40 000 km

Model Motor Převodovka Pohon Stupeň výbavy Lak 
karosérie

Cena vozu vč. 
příplatkové 

výbavy
bez DPH

Havarijní pojištění s 5% 
spoluúčastí a GAP

Výkon (kW/k) Palivo Příplatková  
výbava

Měsíční 
splátka  
bez DPH

Měsíční 
splátka  
s DPH

H-1 VAN 2,5 CRDI 100/136 diesel 6st. manuální zadních kol 3 sedadlový VAN - nemetalický 569 990 Kč 11 490 Kč 13 903 Kč

H-1 TOUR 2,5 CRDI 100/136 diesel 6st. manuální zadních kol Classic - nemetalický 609 990 Kč 9 784 Kč 11 839 Kč

24 měsíců a 80 000 km

Model Motor Převodovka Pohon Stupeň výbavy Lak 
karosérie

Cena vozu vč. 
příplatkové 

výbavy
bez DPH

Havarijní pojištění s 5% 
spoluúčastí a GAP

Výkon (kW/k) Palivo Příplatková  
výbava

Měsíční 
splátka  
bez DPH

Měsíční 
splátka  
s DPH

H-1 VAN 2,5 CRDI 100/136 diesel 6st. manuální zadních kol 3 sedadlový VAN - nemetalický 569 990 Kč 14 415 Kč 17 442 Kč

H-1 TOUR 2,5 CRDI 100/136 diesel 6st. manuální zadních kol Classic - nemetalický 609 990 Kč 13 620 Kč 16 480 Kč

24 měsíců a 100 000 km

Model Motor Převodovka Pohon Stupeň výbavy Lak 
karosérie

Cena vozu vč. 
příplatkové 

výbavy
bez DPH

Havarijní pojištění s 5% 
spoluúčastí a GAP

Výkon (kW/k) Palivo Příplatková  
výbava

Měsíční 
splátka  
bez DPH

Měsíční 
splátka  
s DPH

H-1 VAN 2,5 CRDI 100/136 diesel 6st. manuální zadních kol 3 sedadlový VAN - nemetalický 569 990 Kč 15 498 Kč 18 753 Kč

H-1 TOUR 2,5 CRDI 100/136 diesel 6st. manuální zadních kol Classic - nemetalický 609 990 Kč 15 970 Kč 19 324 Kč

Nabídka je platná již od odběru 1 vozidla a je dostupná pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Limitovaná akční nabídka se vztahuje na skladové vozy, objednané od 1. 2. do 28. 2. 2018 nebo do 
vyprodání u participujících autorizovaných dealerů Hyundai.
Poskytovatelem nabídky full-service operativního leasingu Hyundai Finance je společnost UniCredit Fleet Management, s.r.o., ve splátkách je zahrnuto pojištění UNIQA. 
Volná hranice pro překročení kalkulovaného celkového nájezdu vozidla je 3 000 km.

  Nové auto se vším všudy
 Bez akontace
 Každý měsíc stejná splátka 

Hyundai H1

  FINANCE
Full- service operativní leasing s Hyundai Finance

Měsíční  
splátka  

zahrnuje

●  Pronájem vozidla bez nutnosti skládat zálohu předem (akontace)
●  Povinné ručení s limity 50 mil. Kč na věcné škody a 60 mil. Kč na škody na zdraví
●  Havarijní pojištění s 5 % spoluúčastí (min. 5 000 Kč)
●  GAP pojištění, které zabezpečuje plnou úhradu škody pojišťovnou v případě totální havárie nebo odcizení vozidla
●  Pojištění všech skel vozidla s maximální spoluúčastí 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 dle ročního období
●  Závěrečný prodej vozidla

Navíc v ceně 
získáte i

●  Program Permanentní Mobility: náhradní vozidlo v případě garanční opravy v autorizovaném servisu Hyundai zdarma
●  3 roky komplexní záruky bez omezení kilometrů: vozidlo je po celou dobu pronájmu v záruce



VNĚJŠÍ VÝBAVA TOUR Classic VAN

Ocelové ráfky 16“, pneumatiky 215/70 R16

Plnohodnotná rezerva ● ●

Funkce denního svícení ● ●

Přední mlhové světlomety ● ●

Dvoutónové provedení nárazníků a bočních ochranných lišt ● -

Částečně lakované nárazníky - ●

Kliky dveří lakované v barvě vozu ● -

Přední a zadní zástěrky ● ●

Boční posuvné dveře pravé a levé ● ●

Zadní výklopné dveře ● -

Zadní křídlové dveře s prosklením - ●

Tónovaná skla ● ●

Vyhřívání zadního skla ● ●

Metalický lak karosérie 24 079 Kč

BEZPEČNOST

Stabilizační systém ESP (včetně ABS, kontroly trakce TCS a ochrany proti převrácení ROP) ● ●

Brzdový asistent ● ●

Airbag řidiče a spolujezdce ● ●

Kotoučové brzdy vpředu a vzadu ● ●

Zadní samosvorný diferenciál ● ●

Kontrola tlaku v pneumatikách ● ●

Imobilizér a alarm ● ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT

Látkové čalounění sedadel ● ●

Tří sedadla vpředu (zdvojené sedadlo spolujezdce) - ●

Sítě na zadní straně předních sedadel ● ●

Osmimístný interiér (uspořádání sedadel 2 + 3 + 3) ● ●

Přepážka s oknem mezi prostorem pro cestující a nákladovým prostorem - ●

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ● ●

Posuvná sedadla ve druhé řadě s nastavitelným sklonem opěradla, dělená v poměru 60:40 ● ●

Sedadla ve třetí řadě s nastavitelným sklonem opěradla, dělená v poměru 60:40 ● ●

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy vpředu ● ●

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy vpředu pro řidiče a spolujezdce vpravo - ●

Klimatizace (manuálně ovládaná) ● ●

Výdechy topení a klimatizace pro druhou řadu sedadel ● -

Elektricky ovládaná přední okna, u řidiče s funkcí jednodotekového ovládání ● ●

Posuvná zadní boční okna ● ●

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka s funkcí elektrického sklápění ● ●

Držák nápojů a 12V zásuvka ● ●

Palubní počítač ● ●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, sklopný klíč dálkového ovládání ● ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVIOTA

Autorádio s MP3 a CD přehrávačem, funkce RDS, 4 reproduktory (2 přední a 2 přední výškové) ● ●

USB + AUX konektor ● ●

Bluetooth handsfree ● ●

Ovládání audiosystému na volantu ● ●

ZÁRUKY A SLUŽBY

3 let záruka bez omezení ujetých km v ceně

3 let asistenční služby v ceně

PŘÍSLUŠENSTVÍ*
Bezpečnostní sada 
(výstražný trojúhelník, sada žárovek, vlečné autolano, lékarnička, výstražná vesta, pracovní rukavice)

1 199 Kč

Podlahové rohože velurové 1 290 Kč

●  standardní výbava -    nedodává se                           * uvedené příslušenství není součástí měsíční splátky operativního leasingu

Prvky výbavy nabízených verzí modelu Hyundai H1

Všechny ceny příplatkových prvků 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 vždy obracejte na svého nejbližšího autorizovaného dealera 
Hyundai. 
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní. Fotografie je pouze 
ilustrativní.

Autorizovaný prodejce:

www.hyundai.cz


