
V prípade platby v hotovosti za vozidlo, získava zákazník havarijné poistenie na 1 rok zadarmo. V prípade nákupu vozidla prostredníctvom akciového financovania získava zákazník havarijné 
poistenie so sadzbou 1,99 % ročne počas doby trvania financovania. Za extra výhodnú cenu 119 € s DPH získate 4 kusy zimných pneumatík značky Nokian s rozmerom 205/55 R16. Distribútor si 
vyhradzuje právo zmeniť značku zimných pneumatík podľa dostupnosti od dodávateľa. 

* Bonus platí pri využití všetkých 3 benefitov uvedených vyššie, resp. 2 benefitov uvedených vyššie v prípade platby v hotovosti. 

Bližšie informácie k bonusu a ponúkaným benefitom a podmienkam ich čerpania si môžete vyžiadať u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Hyundai. 

Nový             

Cenník osobných vozidiel
Platný od 24. 4. 2017

Typ a výbava Prevodovka Výkon (kW/k) Cenníková cena Bonus* Akciová cena

1,6 PHEV STYLE 6 DCT 104/141 33 990 € 2 000 € 31 990 €

Plug-In
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ŠTANDARDNÁ VÝBAVA   STYLE
PREVODOVKA A POHON   
6-stupňová dvojspojková automatická prevodovka DCT s Drive Mode l

Zásobník elektrickej energie s kapacitou 8,9 kWh l

Konektor "Type 2" vo vozidle na striedavý prúd l

3,3 kW palubná nabíjačka l

Systém rekuperovania kinetickej energie počas brzdenia l

"Drive mode" systém s tromi režimami l

VONKAJŠIA VÝBAVA   
Rozmer pneumatík 205/55 R16
Disky kolies z ľahkých zliatin l

Predná chrómová maska l

Lepiaca sada na opravu defektu l

Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla l

LED denné svetlá l

Predné projektorové LED stretávacie svetlomety l

Zadné LED svetlá l

Vonkajšie spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru l

Chrómová lišta na spodnej hrane bočných okien l

Metalický lak 490 €
BEZPEČNOSŤ    
Antiblokovací systém ABS l

Stabilizačný systém ESC l

Asistent pre rozjazd do kopca HAC l

Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný) l

Predné bočné airbagy l

Kolenný airbag l

Okenné airbagy vpredu a vzadu l

Systém automatického núdzového brzdenia AEB l

Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu) l

Safety Pack (systém monitorovania mŕtveho uhla BSD, systém upozorňujúci na pohybujúce sa vozidlá pri cúvaní RCTA, systém upozorňujúci na rýchlo 
sa približujúce vozidlá LCA) l

Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKAS l

Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS l

Úchyty pre detskú sedačku (Isofix) l

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT   
Elektrický posilňovač riadenia MDPS l

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant l

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča l

Látkové čalúnenie sedadiel l

Vyhrievane predných sedadiel/zadných sedadiel/vyhrievaný veniec volantu l/l/l
El. nastaviteľná bedrová opierka vodiča l

Zadné sedadlá delené v pomere 3 : 2 s lakťovou opierkou v strede l

Kožený volant l

Kovové pedále l

Predná lakťová opierka l

USB nabíjací port l

Solárne tónované sklá l

Čelné okno s pásom proti zapadajúcemu slnku a s protihlukovou fóliou l

Funkcia komfortného blikania – trojblik l

Palubný počítač l

El. ovládanie okien l

Vnútorné chrómové kľučky dverí l

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania a imobilizér l

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie zrkadlá l

Chrómové prahové lišty l

Automatická duálna klimatizácia l

Automatické odhmlievanie čelného skla l

Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá v stredovej konzole l

Ohrev interiéru prostredníctvom PTC l

Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu l

Adaptívny tempomat l

Dažďový/svetelný senzor l/l
Predné/zadné parkovacie senzory l/l
Prístrojový panel Supervision so 7" displejom l

Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo l

Zadná parkovacia kamera l

Premium Pack (elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou, kožené čalúnenie sedadiel, predné ventilované sedadlá) 2 000 €
Smart Pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom a imobilizérom, vonkajšie chrómové kľučky, elektricky sklopné spätné zrkadlá s osvetlením) l

AUDIO   
Navigácia s 8” LCD s RDS + DAB + AUX + USB l

Prémiové audio INFINITY s externým zosilňovačom  l

Bluetooth l

Ovládanie audiosystému na volante l

Počet reproduktorov 7
ZÁRUKY A SLUŽBY   
5 rokov záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov v cene
8 rokov asistenčná služba v cene
5 rokov zvýhodnená prehliadka v cene

Doporučené ceny sú uvádzané v € s DPH a majú informatívny a nezáväzný charakter. Bonus len pre individuálnych zákazníkov. Ceny zahŕňajú poplatok do recyklačného fondu. Dovozca si 
vyhradzuje právo na zmenu cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Pre konečnú cenu a možnosti kombinácie výbavy v prípade konkrétnych modelov kontaktujte autorizovaného 
predajcu.

l štandardná výbava      

 - nedodáva sa      
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