
Cenník osobných vozidiel
Platný od 1. 2. 2020

  Výbava Batéria Výkon 
(kW/k)

Cenníková
cena Bonus* Akciová 

cena

ELECTRIC 39 kWh 100/136

ELECTRIC 64 kWh 150/204

ELECTRIC+ 64 kWh 150/204

NOVÝ Hyundai

MOŽNOSŤ ČERPAŤ ŠTÁTNU DOTÁCIU 8 000 €

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 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.
B Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa vzťahuje na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky v jednotlivých štátoch sa môžu líšiť. Prosím, informujte sa u svojho 
predajcu Hyundai na presné podrobnosti.
* 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. 
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ŠTANDARDNÁ VÝBAVA ELECTRIC ELECTRIC+
PREVODOVKA A POHON
Redukčná prevodovka s elektronickým ovládaním „Shift by Wire“
Ohrev batérií v prípade nízkych okolitých teplôt
Systém rekuperovania kinetickej energie počas brzdenia
Možnosť výberu jazdného režimu – Drive Mode
7,2 kW palubná nabíjačka
10,5 kW  trojfázová palubná nabíjačka 600 € 600 €
Nabíjanie batérií striedavým prúdom z bežnej elektrickej zásuvky, nabíjací kábel
Zásuvka na rýchle nabíjanie batérií jednosmerným prúdom
VONKAJŠIA VÝBAVA
Rozmer pneumatík 215/55 R17 215/55 R17
Zliatinové disky kolies
Lepiaca sada na opravu defektu
Predná maska „ELECTRIC“
Vonkajšie spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru
Vonkajšie lemovanie vozidla lakované vo farbe Anthracite
Vonkajšia ochranná lišta vo dverách lakovaná v striebornej farbe
Spodná časť zadného nárazníka – nelakovaná
Strešné okno 1 000 € 1 000 €
Predné hmlové svetlomety
Predné projektorové svetlomety -
Predné Bi-LED svetlomety so statickým prisvecovaním zákrut 900 €
Pozdĺžne strešné lyžiny
LED denné svetlá
Zadné LED svetlá
Predné AERO stierače
Strecha vozidla lakovaná vo farbe Dark Knight Phantom Black alebo Chalk White 500 € 500 €
Perleťový lak Galactic Gray
Metalický lak (ostatné farby) 590 € 590 €
BEZPEČNOSŤ 
Antiblokovací systém ABS, stabilizačný systém ESC, asistent na rozjazd do kopca HAC
Airbag vodiča a spolujazdca
Predné bočné airbagy
Okenné airbagy vpredu a vzadu
Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold
Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA (len s Bi-LED svetlometmi)
E-call
Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
Safety pack (systém autonómneho núdzového brzdenia FCA s ochranou chodcov) 1 200 €
Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
Techno pack (systém monitorovania mŕtveho uhla BCW, systém na upozornenie na vozidlá blížiace sa v priečnom smere pri cúvaní RCCW, elektricky sklopné 
vonkajšie spätné zrkadlá) -

Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti – asistent sledovania dopravných značiek ISLW -
Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu so sledovaním vozidla pred sebou LFA -
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
Úchyty na detskú sedačku (Isofix)
VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT
Elektrický posilňovač riadenia MDPS
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Vnútorné lakované kľučky dverí
Kožený volant
Osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách
Elektricky nastaviteľné predné sedadlá a el. nastaviteľná bedrová opierka vodiča -
Látkové čalúnenie sedadiel -
Polokožené čalúnenie sedadiel 700 €
Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel
Vyhrievanie predných sedadiel a vyhrievaný veniec volantu
Vyhrievanie zadných sedadiel -
Zadné sedadlá delené v pomere 3 : 2
Kovové pedále
Predná lakťová opierka
Schránka na odkladanie okuliarov a osvetlenie interiéru
Osvetlenie v zadnej časti interiéru
Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
Funkcia komfortného blikania – trojblik
Prístrojová doska Supervision so 7" farebným displejom
Head-up displej -
Rozšírený palubný počítač „ELECTRIC“

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Dvojité dno batožinového priestoru a fixačná sieť v batožinovom priestore
Tepelné čerpadlo slúžiace na ohrev interiéru
Automatická klimatizácia s funkciou automatického odhmlievania čelného skla
Ohrev interiéru prostredníctvom PTC
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu -
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti -

-
Nastavenie intenzity rekuperácie kinetickej energie pádlami pod volantom
Svetelný a dažďový senzor
Predné a zadné parkovacie senzory
Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo ECM
Premium pack (kožené čalúnenie sedadiel, ventilácia predných sedadiel) - 1 200 €
Smart pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom, imobilizér, alarm)
AUDIO
Rádio so 7" farebným LCD, RDS, AUX a služby Apple CarPlay/Android Auto -
Integrovaná navigácia s 10,25” LCD, RDS a službami Apple CarPlay/Android Auto -
DAB tuner
USB + Bluetooth
Premiový audiosystém KRELL so zosilňovačom 8x 45 W -
Zadná parkovacia kamera
Ovládanie audiosystému na volante
Mapové podklady integrovanej navigácie počas obdobia trvania záruky (raz ročne) -
Počet reproduktorov 6 8
ZÁRUKY A SLUŽBY
5 rokov záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov v cene v cene
5 rokov asistenčná služba v cene v cene
5 rokov zvýhodnená prehliadka v cene v cene

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,  v závislosti na zvolenej doplnkovej výbave, - nedodáva sa
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