Hyundai i30 Fastback

Cenník osobných vozidiel
Platný od 1. 2. 2020
Prevodovka

Výkon
(kW/k)

Cenníková
cena

Bonus*

Akciová
cena

1,0 T-GDi COMFORT+

6M

88/120

17 590 €

1 500 €

16 090 €

1,4 T-GDi COMFORT+

6M

103/140

18 290 €

1 500 €

16 790 €

1,0 T-GDi FAMILY

6M

88/120

18 790 €

1 500 €

17 290 €

1,4 T-GDi FAMILY

6M

103/140

19 490 €

1 500 €

17 990 €

1,6 CRDi FAMILY

6M

100/136

20 990 €

1 500 €

19 490 €

1,4 T-GDi STYLE

6M

103/140

21 890 €

1 500 €

20 390 €

1,6 CRDi STYLE

6M

100/136

23 390 €

1 500 €

21 890 €

Motor a výbava

Zimné pneumatiky sú benefitom, pri ktorom má zákazník možnosť získať sadu 4 ks zimných pneumatík so zľavou až do 65 %.
Výhodné financovanie ponúka možnosť financovať nákup vozidla Hyundai za zvýhodnených podmienok, prostredníctvom finančných produktov Refresh paušál, Ľahké splátky alebo Pätinky.
A
Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov je unikátny benefit, ktorý sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu
Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v garančnej knižke.
* Bonus 1 500 € platí len pri financovaní nákupu vozidla prostredníctvom produktov Výhodného financovania a zároveň využití benefitu Zimné pneumatiky alebo využitím benefitu Zimné
pneumatiky v prípade platby v hotovosti.

Autorizovaný dealer: AUTOPOLIS, a.s. – HYUNDAI CENTRUM – Best Dealer in Europe 2013
autopolis.sk
RAČIANSKA, Račianska 69, 831 02 Bratislava, Predaj: +421 2 49 300 255, hyundai@autopolis.sk, Servis: +421 2 49 300 251, servis@autopolis.sk
PETRŽALKA, Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava, Predaj: +421 2 49 300 233, hyundai@autopolis.sk, Servis: +421 2 49 300 211, servis@autopolis.sk
BORY, Lamač 6833, pri Bory Mall, 841 03 Bratislava, Predaj: +421 2 49 300 288, hyundai@autopolis.sk, Servis: +421 2 49 300 281, servis@autopolis.sk

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
PREVODOVKA A POHON
7-stupňová dvojspojková automatická prevodovka DCT s DRIVE MODE – len s motormi 1,4 T-GDi a 1,6 CRDi
ISG (Stop Go systém)
Systém inteligentného manažmentu alternátora
VONKAJŠIA VÝBAVA
Rozmer pneumatík
Zliatinové disky kolies
Dojazdové rezervné koleso
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla/s osvetlením/s ukazovateľmi smeru
Predná chrómovaná maska
Chrómovaná lišta na spodnej hrane okien
Panoramatické strešné okno
Predné hmlové svetlomety
Predné projektorové svetlomety/so statickým prisvecovaním zákrut
Predné FULL LED svetlomety so statickým LED prisvecovaním zákrut
Vonkajšie zrkadlá/kľučky dverí vo farbe vozidla
Zadné LED svetlá
LED denné svetlá s funkciou parkovacích svetiel
Metalický lak
BEZPEČNOSŤ
Antiblokovací systém ABS + BAS
Stabilizačný systém ESC
Asistent pre rozjazd do kopca HAC
Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
Predné bočné airbagy
Okenné airbagy vpredu a vzadu
Kolenný airbag vodiča
Elektronická parkovacia brzda
Systém autonómneho núdzového brzdenia AEB a systém varovania pred čelným nárazom FCWS
Systém na sledovanie únavy vodiča DAA
Automatické prepínanie diaľkových svetiel
Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
Safety Pack (systém monitorovania mŕtveho uhla BCW, vylepšený systém autonómneho núdzového brzdenia s ochranou
chodcov AEB+) – len s manuálnou prevodovkou
Safety Pack + (systém monitorovania mŕtveho uhla BCW, vylepšený systém autonómneho núdzového brzdenia s ochranou
chodcov AEB+, adaptívny tempomat s funkciou „auto stop and štart“) – len s DCT
Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti – asistent sledovania dopravných značiek
Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKAS
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
Úchytky na detskú sedačku (Isofix)
VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT
Elektrický posilňovač riadenia
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Kožený volant
Vnútorné pochrómované kľučky dverí
Kovové pedále
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča/spolujazdca/el. nastaviteľná bedrová opierka vodiča/spolujazdca3
Predné sedadlá s nastaviteľnou dĺžkou sedáka3
Polokožené čalúnenie sedadiel
Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel
Vyhrievanie predných sedadiel/vyhrievaný veniec volantu
Zadné sedadlá delené v pomere 3 : 2
Predná lakťová opierka/posuvná
Zadná lakťová opierka s držiakmi na nápoje a otvorom na lyže
Schránka na odkladanie okuliarov a osvetlenie interiéru
Osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách
Tónované sklá/s pruhom proti zapadajúcemu slnku/solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
Funkcia komfortného blikania – trojblik
Prístrojová doska Supervision so 4,2" LCD farebným displejom
Palubný počítač
El. ovládanie predných/zadných okien/impulzné ovládanie okien
Organizér batožinového priestoru
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom a imobilizérom
Elektricky ovládané/vyhrievané/sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Fixačná sieť v batožinovom priestore
Manuálna/automatická dvojzónová klimatizácia
Automatické odhmlievanie čelného skla
Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá
Svetelný/dažďový senzor
Predné/zadné parkovacie senzory
Manuálne prepínateľné/samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Smart Pack (Inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom, alarm, imobilizér, kľučky s osvetlením, dažďový senzor)
Style Pack (kožené čalúnenie sedadiel s ventiláciou predných sedadiel, elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou)2
AUDIO
Rádio s RDS
Rádio s 8" farebným LCD a RDS a služby Apple CarPlay/Android Auto
Ovládanie audiosystému na volante
AUX/USB
Bluetooth
Integrovaná navigácia s 8" farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/TomTom Live1
Zadná parkovacia kamera
Mapové podklady integrovanej navigácie počas obdobia trvania záruky (raz ročne)
Počet reproduktorov
ZÁRUKY A SLUŽBY
5 rokov záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov
5 rokov asistenčná služba
5 rokov zvýhodnená prehliadka
1
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Len so Smart Pack, 2 Len so Safety Pack/Safety Pack +, 3 Nie je možné so Style Pack
Odporúčané ceny sú uvádzané v € s DPH a majú informatívny a nezáväzný charakter. Bonus len pre individuálnych zákazníkov. Ceny zahŕňajú poplatok do recyklačného fondu. Dovozca si
vyhradzuje právo na zmenu odporúčaných cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o konečnej cene a o možnostiach kombinácie výbavy v prípade konkrétnych
modelov dostanete u autorizovaného predajcu.
 štandardná výbava, - nedodáva sa,

v závislosti na zvolenej doplnkovej výbave
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