
i40 kombi 1,7 CRDi 104 kW 6 st. man EXPERIENCE
Základní cena: 679 990,- Kč

Shrnutí

Model
i40 kombi

679 990,- Kč (základní cena)

Motorizace
1,7 CRDi 104 kW 6 st. man
+ 20 000,- Kč

Barva
Pure White

0,- Kč

Interiér
Černé textilní
čalounění sedadel

0,- Kč

Stupeň výbavy
EXPERIENCE
0,- Kč

16" kola z lehkých slitin, pneumatiky 205/60 R16
Dojezdová rezerva
Projektorové přední světlomety
LED denní světla, LED přední mlhovky a LED zadní světla
Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu s integrovanými blikači
Přední i zadní zástěrky
Chromované kliky dveří
Solární přední skla a tmavá zadní skla
Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD +
brzdový asistent BAS
Elektronický stabilizační systém VSM (Vehicle Stability Management) vč.
protiprokluzového systému TCS
Asistent pro rozjíždění do kopce HAC
Elektrická parkovací brzda s funkcí automatického brzdění
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný u spolujezdce) a boční airbagy pro
přední sedadla
Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla a kolenní airbag řidiče
Aktivní přední opěrky hlavy
Funkce varovných světel při nouzovém brzdění
Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix)
Textilní čalounění sedadel
Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla
Kapsy na opěradlech předních sedadel
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče/spolujezdce
Elektricky ovládané sedadlo řidiče
Výškově a podélně nastavitelný volant
Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky
Volitelné režimy elektrického posilovače řízení
Otáčkoměr, palubní počítač a regulace osvětlení palubních přístrojů
Elektricky ovládaná přední a zadní okna
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a alarm, automatické uzamčení vozu
při rozjezdu
Vyhřívání čelního skla pod stěrači
Dvouzónová automatická klimatizace s funkcí automatického odmlžování
Monitorování tlaku v pneumatikách
Přední a zadní parkovací senzory



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. 3. 2017 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.

Samostmívací vnitřní zrcátko
Fixační síť zavazadlového prostoru a vnitřní ochranná síť za zadními sedadly,
osvětlení zavazadlového prostoru
Systém sklápění opěradel zadních sedadel ze zavazadlového prostoru jedním
dotykem
Funkce komfortního blikání - trojblik, digitální hodiny a zobrazení vnější teploty
Tempomat s omezovačem rychlosti
Automatické světlomety a stěrače (světelný a dešťový senzor)
Osvětlená kosmetická zrcátka ve slunečních clonách a osvětlení prostoru pedálů
Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle
Středová opěrka rukou pro přední a zadní sedadla
Rádio s CD přehrávačem (MP3+RDS) + USB & iPod + 6 reproduktorů (2 přední
+ 2 zadní + 2 výškové)
Ovládání autorádia na volantu a Bluetooth handsfree
Střešní ližiny
5 let záruka bez omezení ujetých km
5 let asistenční služby
5 let kondiční prohlídky

Příplatková výbava
Paket Winter
Vyhřívaný volant, 3stupňové vyhřívání předních sedadel
• Vyhřívání předních sedadel
• Vyhřívání volantu

+ 10 000,- Kč

Paket Success
Integrovaná navigace, příjem DAB, bezplatné aktualizace mapových
podkladů 1x ročně po dobu 10 let, 17" kola z lehkých slitin,
pneumatiky 215/50 R17, zadní parkovací kamera s obrazem na
displeji navigace
• Integrovaná navigace se 7“ displejem
• 17“ kola z lehkých slitin
• Příjem DAB
• Zadní parkovací kamera

+ 29 900,- Kč

Celková cena příplatkové výbavy: + 39 900,- Kč

Ceníková cena: 739 890,- Kč


