
Ceník osobních vozů  
(platnost od 1. ledna 2018)

ZÁKLADNÍ CENY  Premium
Motor Výkon (kW/k) Převodovka

1,7 CRDi 104 / 141 6st. manuální 819 990

Hyundai i40 sedan

Výhodné Hyundai pojištění zajistí zcela bezstarostnou jízdu:
– povinné ručení zdarma
– nulová spoluúčast
– rozšířená asistenční služba zdarma 

Informujte se u Vašeho prodejce o výhodné nabídce  
operativního leasingu nebo zvýhodněném financování  

s jedinečnou výhodou – kompletem zimních kol ZDARMA.



VNĚJŠÍ VÝBAVA A PŘEVODOVKA Premium
7st. dvouspojková převodovka DCT s automatickým řazením a možností manuálního režimu 50 000
17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 215/50 R17 ●
Plnohodnotná rezerva ●
Bi-xenonové adaptivní přední světlomety ●
LED denní světla, LED přední mlhovky a kombinovaná 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 ●
Panoramatické střešní okno (dvoudílné, přední část elektricky posuvná) - jen s paketem Luxury 25 000
Metalický lak karosérie 19 900
BEZPEČNOST
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 ●
Boční airbagy pro zadní sedadla ●
Aktivní přední opěrky hlavy ●
Funkce varovných světel při nouzovém brzdění ●
Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA ●
Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ●
VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT
Textilní čalounění sedadel ●
Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla ●
Kapsy na opěradlech předních sedadel ●
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče/spolujezdce ●
Vyhřívání předních sedadel ●
Elektricky ovládané sedadlo řidiče ●
Výškově a podélně nastavitelný volant ●
Kůží potažený volant a hlavice řadící páky ●
Volitelné režimy elektrického posilovače řízení ●
Otáčkoměr, palubní počítač a regulace osvětlení palubních přístrojů ●
Zadní parkovací kamera s obrazem na displeji navigace, inteligentní klíč a startování tlačítkem ●
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 ●
Samostmívací vnitřní zrcátko ●
Osvětlení a fixační síť zavazadlového prostoru ●
Funkce komfortního blikání - trojblik, digitální hodiny a zobrazení vnější teploty ●
Tempomat s omezovačem rychlosti ●
Automatické světlomety a stěrače (světelný a dešťový senzor) ●
Automatické přepínání dálkových světel HBA a rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost SLIF ●
Hliníkové pedály, elektrická zadní protisluneční clona, vyhřívání zadních sedadel ●
Osvětlená kosmetická zrcátka ve slunečních clonách a osvětlení pedálů ●
Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle ●
Středová opěrka rukou pro přední a zadní sedadla ●
AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA
Rádio (MP3+RDS) + USB & iPod + 6 reproduktorů (2 přední + 2 zadní + 2 výškové) ●
Ovládání autorádia na volantu a Bluetooth handsfree ●
Integrovaná navigace, příjem DAB, bezplatné aktulizace mapových podkladů po dobu 10 let (1x ročně) v hodnotě 30 000 Kč  ●
PAKETY VÝBAV
Luxury 
- 18" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/45 R18, audiosystém Infinity (vč. externího zesilovače a subwooferu)
- elektricky ovládané sedadlo spolujezdce, paměť nastavení sedadla řidiče
- inteligentní parkovací poloautomatický systém, kožené čalounění  sedadel s ventilačním systémem př. sedadel

40 000

ZÁRUKY, SLUŽBY
5 let záruka bez omezení ujetých km v ceně
5 let asistenční služby, 5 let kondičních prohlídek v ceně
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Bezpečnostní sada  
(výstražný trojúhelník, sada žárovek, vlečné autolano, lékárnička, výstražná vesta, pracovní rukavice) 1 199 

Podlahové rohože velurové 1 290 
● standardní výbava

Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.  
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor Czech s.r.o, a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie je pouze 
ilustrativní. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce Hyundai.

www.porovnejhyundai.cz
(Porovnejte si vozy Hyundai s konkurencí)

www.hyundai.cz

Autorizovaný prodejce:


