Nová i30 kombi CRDi 110 81 kW 6 st. man Trikolor

Základní cena: 389 990,- Kč

Shrnutí
Model

Stupeň výbavy

Nová i30 kombi

Trikolor
+ 65 000,- Kč

389 990,- Kč (základní cena)

Motorizace
CRDi 110 81 kW 6 st. man

+ 50 000,- Kč

Barva
Clean Slate

+ 16 900,- Kč

Interiér
Černý

0,- Kč

Ocelová 15" kola s celoplošnými kryty, pneumatiky 195/65 R15
Sada na opravu pneumatik
Nárazníky v barvě vozu
Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu
Černá maska chladiče
Projektorové přední světlomety
Denní světla
Boční blikače integrované ve zpětných zrcátkách
Tónovaná skla
Antiblokovací systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD + brzdový
asistent BA + stabilizační systém ESC
Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA + asistent pro sledování
pozornosti řidiče DAW
Autonomní nouzové brzdění FCA s varováním před čelním nárazem FCW +
asistent pro rozjíždění do kopce HAC
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný), boční airbagy předních sedadel a
okenní airbagy pro přední a zadní sedadla
Funkce varovných světel při nouzovém brzdění, imobilizér, úchyty pro dětskou
sedačku (Isofix)
Anatomicky tvarovaná sedadla s látkovým čalouněním, prémiové látkové
čalounění pro Style
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Výškově a podélně nastavitelný volant
Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem, otáčkoměr a palubní počítač,
regulace osvětlení palubních přístrojů
Elektricky ovládaná přední okna
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Centrální 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)
Automatické světlomety (světelný senzor) + automatické přepínání dálkových
světel HBA
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
Úložné přihrádky pod podlahou zavazadlového prostoru
Rádio (MP3+RDS) + 4 reproduktory (2 přední + 2 zadní), monochromatický
displej
USB & iPod
Ovládání audiosystému na volantu
Bluetooth handsfree
5 let záruka bez omezení ujetých km
5 let asistenční služby
5 let kondiční prohlídky

Příplatková výbava
Paket Komfort
• 15" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/65 R15
• LED denní světla, statické přisvěcování do zatáčky, přední
mlhovky
• Kůží potažený volant a hlavice řadící páky
• Elektricky ovládaná zadní okna
• Zadní parkovací senzory
• Střešní ližiny

+ 20 000,- Kč

Celková cena příplatkové výbavy: + 20 000,- Kč

Příslušenství
Celková cena příslušenství: 0,- Kč

Ceníková cena: 541 890,- Kč

HYUNDAI MOTOR CZECH s.r.o.
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Czech Republic
Tel.: +420 222 334 399, Fax: +420 251 025 499
www.hyundai.cz
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor Czech s.r.o a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.
* Obrázek vozu v této barvě není bohužel dostupný.
*** Dostupné pouze pro vybrané skladové vozy.
**** Akční nabídka se vztahuje na vybrané skladové vozy objednané do 31. 1. 2018 u participujících autorizovaných dealerů Hyundai a platí pro zakoupení jednoho vozu na 1 zákazníka v případě
využití bezkonkurenčního Hyundai pojištění. Podmíněnost Hyundai pojištěním se nevztahuje na zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a registrovat v zahraničí. Neplatí pro velkoodběratele.

