ix20 1.6 CVVT 92 kW 6 st. man TRIKOLOR

Základní cena: 259 990,- Kč

Shrnutí
Model

Stupeň výbavy

ix20

TRIKOLOR
+ 70 000,- Kč

259 990,- Kč (základní cena)

Motorizace
1.6 CVVT 92 kW 6 st. man

+ 20 000,- Kč

Barva
Polar White

0,- Kč

Interiér
Černý jednotónový
interiér - textil

0,- Kč

Ocelová 15" kola s celoplošnými kryty, pneumatiky 195/65 R15
Sada na opravu pneumatik
Nárazníky v barvě vozu
Zrcátka v barvě vozu
Kliky dveří v barvě vozu
Přední mlhovky se světly pro denní svícení
Antiblokovací systém ABS + EBD
Elektronický stabilizační systém ESP + brzdový asistent BA
Elektronický systém řízení prokluzu kol TCS
Asistent pro rozjíždění do kopce HAC
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný)
Přední boční airbagy
Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla
Imobilizér
Aktivní přední opěrky hlavy
Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix)
Progresivní posilovač řízení
Výškově / podélně nastavitelný volant
Palubní počítač
Monitorování tlaku v pneumatikách
Manuální klimatizace vč. chlazení schránky před spolujezdcem
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
Elektrické ovládání předních oken
Tónovaná skla
Centrální zamykání
Automatické uzamčení vozu při rozjezdu
ISG (Stop & Go systém) - jen s manuální převodovkou a 15" a 16" kola
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Asymetricky dělená, sklopná, posuvná zadní sedadla
Nastavitelný sklon opěradel zadních sedadel
Regulace osvětlení palubních přístrojů
Fixační síť zavazadlového prostoru
5 let záruka bez omezení ujetých km
5 let asistenční služby
5 let kondiční prohlídky

Příplatková výbava
Paket Club
• Integrované rádio,
• CD přehrávač
• MP3
• USB+AUX
• 4 hlavní a 2 výškové reproduktory
• ovládání audiosystému na volantu
• bluetooth handsfree
• kůží potažený volant
• hlavice řadící páky chrom/kůže
• dálkové ovládání centrálního zamykání a alarm
• chromové vnitřní kliky dveří
• 16“ kola z lehkých slitin
• pneu 205/55 R16
• chromovaná mřížka chladiče
• tempomat
• čtecí lampičky pro přední sedadla + sluneční clony s osvětlením
• automatické světlomety
• zadní parkovací senzory

+ 27 900,- Kč

Celková cena příplatkové výbavy: + 27 900,- Kč

Příslušenství
Celková cena příslušenství: 0,- Kč

Ceníková cena: 377 890,- 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 financování a Hyundai pojištění. Podmíněnost Hyundai pojištěním se nevztahuje na zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a registrovat v zahraničí.
Neplatí pro velkoodběratele.

