i30 Fastback 1,0 T-GDI 88 kW 6 st. man Komfort

Shrnutí
Model
i30 Fastback

359 990 Kč
(základní cena)

Stupeň výbavy
Komfort

+ 20 000 Kč

Motorizace
1,0 T-GDI 88 kW 6 st. man

0 Kč

Příslušenství
Sada velurových autokoberců

+ 1 290 Kč

Beneﬁty ZDARMA
Nízké splátky s nulovým
navýšením **
Nejvýhodnější Hyundai pojištění
**
Sada zimních kol **
Slevová Tankovací karta na 5 let
**
Bezpečnostní sada **

0 Kč

Barva
Polar White

0 Kč

Interiér
Černý

Stupeň výbavy
Komfort
16" kola z lehké slitiny, pneumatiky 205/55 R16
Dojezdová rezerva, zvedák, klíč na kola
Nárazníky v barvě vozu
Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu
Projektorové přední světlomety
Přední mlhovky, LED denní světla a statické přisvěcování do zatáčky
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
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Elektrická bederní opěrka v sedadle řidiče
Výškově a podélně nastavitelný volant
Kůží potažený volant a hlavice řadící páky
Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem, otáčkoměr a palubní počítač, regulace osvětlení
palubních přístrojů
Elektricky ovládaná přední a zadní 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)
Zadní parkovací senzory
Zadní parkovací kamera s obrazem na displeji rádia (ne s paketem Access)
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
Rádio s 8" dotykovým displejem, RDS a MP3 přehrávačem + 4 reproduktory (2 přední + 2 zadní),
USB & iPod s funkcí Android Auto* a Apple CarPlay*
Ovládání audiosystému na volantu
Bluetooth handsfree
5 let záruka bez omezení ujetých km
5 let asistenční služby
5 let kondiční prohlídky
* Aplikace Android Auto a Apple CarPlay nejsou na českém trhu podporovány.

0 Kč

Příslušenství
Sada velurových autokoberců

Výsledná cena
včetně prémie:

381 280 Kč

Celková cena:
Cena před prémií:
421 280 Kč
Prémie:

40 000 Kč
Výsledná cena
včetně prémie:

381 280 Kč
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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 jsou včetně DPH. Údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor Czech s.r.o a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotograﬁe jsou pouze ilustrativní.
* Pouze pro skladové vozy
** Prémie a akční cena platí u autorizovaných prodejců Hyundai a je podmíněna registrací vozidla na jméno zákazníka v případě využití Hyundai pojištění. Podmíněnost Hyundai pojištěním se
nevztahuje na zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a registrovat v zahraničí. Registraci vozidla na registrační značky zprostředkovává autorizovaný prodejce Hyundai. V případě prodeje
zahraničnímu zákazníkovi (v rámci EU) je nutné vozidlo přihlásit v zemi původu klienta a to nejpozději do 1 měsíce od převzetí vozidla. Prémie a beneﬁty Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro
nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.
Podrobné informace o beneﬁtech Hyundai najdete na www.hyundai.cz/beneﬁty nebo u prodejce.

