
Ceník osobních vozů (platnost od 1. listopadu 2018)*

Hyundai i20 Best of Family
Limitovaná nabídka 

Akční ceny Best of Family

Motor Výkon (kW/k) Převodovka

1,25i 55/75 5st. manuální 269 990

Špičková kvalita s 5letou zárukou

●  5 let záruka bez omezení ujetých km
●  5 let asistenční služby
●  5 let kondiční prohlídky

Unikátní služby

Výhodné Hyundai pojištění zajistí zcela bezstarostnou jízdu: 

- povinné ručení zdarma
- nulová spoluúčast    
- náhradní vozidlo zdarma

*  Akční nabídka je omezena počtem vozů a vztahuje se na vybraná skladová auta objednaná do 30.11.2018 nebo do odvolání u participujících autorizovaných dealerů Hyundai a je podmíněna 
registrací vozidla na jméno zákazníka v případě využití bonusu „Objevte Hyundai“ s bezkonkurenčním Hyundai pojištěním. 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.  Akční nabídka neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce 
Hyundai.

Se špičkově vybaveným paketem  Club  
za 10 000 Kč ve voze dále najdete:

●  Rádio s RDS a MP3
●  Ovládání audiosystému na volantu
●  Vstupy pro USB a iPod,  

2 reproduktory
●  Kůží potažený volant  

a hlavici řadicí páky
●  Bluetooth handsfree
●  Čtecí lampičky pro přední sedadla
●  Schránka na brýle
●  Krytá kosmetická zrcátka  

ve slunečních clonách  
s osvětlením

Náš tip: Kola z lehké slitiny pouze za 10 000 Kč

●  15" kola  z lehké slitiny, pneumatiky 185/65 R15 –  
v nabídce pouze s paketem Club

Úsporný a pružný čtyřválcový motor

Max. točivý 
moment

Max. 
rychlost

Kombinovaná 
spotřeba

1,25i 75 k, 5st. m. 121 Nm 170 km/h 5,6 - 5,8 l/100 km

Hyundai i20 Best of Family již za 269 990 Kč *

●   Prémiový a prostorný interiér pro Vás a skvělých 326 – 1 042 l pro Vaše 
zavazadla

●   Robustní a spolehlivý 4válcový motor 1,2i 75 k, který obstojí i mimo město
●   Bohatá výbava včetně klimatizace, tónovaných skel, elektricky ovládaných 

a vyhřívaných cátek v barvě vozu, asistenta rozjezdu do svahu HAC a dalšího



VNĚJŠÍ VÝBAVA Best of Family

Ocelová 15" kola s celoplošnými kryty, pneumatiky 185/65 R15 ●

15" kola z lehkých slitin, pneumatiky 185/65 R15 (pouze s paketem Club) 10 000

Sada na opravu pneumatik ●

Nárazníky v barvě vozu ●

Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu ●

Černá mřížka chladiče ●

Boční blikače integrované ve zpětných zrcátkách ●

Denní světla ●

Tónovaná skla ●

Nemetalický lak bílá Polar white 4 900

Metalický lak karosérie 13 900

BEZPEČNOST

Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD + brzdový asistent BAS ●

Elektronický stabilizační systém VSM (Vehicle Stability Management) ●

Asistent pro rozjíždění do kopce HAC ●

Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný u spolujezdce) a boční airbagy pro přední sedadla ●

Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla ●

Funkce varovných světel při nouzovém brzdění ●

Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT

Čalounění sedadel textil/vinyl ●

Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla ●

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ●

Výškově nastavitelný volant ●

Podélně nastavitelný volant ●

Kůží potažený volant a hlavice řadící páky +

Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem ●

Otáčkoměr a palubní počítač ●

Elektricky ovládaná přední 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 (vč. chlazení a přihrádky před spolujezdcem a ukazatele vnější teploty) ●

Monitorování tlaku v pneumatikách ●

Osvětlení zavazadlového prostoru ●

Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle, krytá kosmetická zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením +

Funkce komfortního blikání - trojblik, digitální hodiny ●

ISG (Stop & Go systém) ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA

Rádio s RDS a MP3 přehrávačem + USB a iPod vstupy (bez CD přehrávače), 2 reproduktory +

Ovládání audiosystému na volantu +

Bluetooth handsfree +

PAKETY VÝBAV

Club
- Rádio s RDS a MP3 přehrávačem + USB & iPod (bez CD přehrávače), 2 reproduktory
- Ovládání audiosystému na volantu a Bluetooth handsfree  
- Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky
- Osvětlená kosmetická zrcátka ve slunečních clonách, čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle 

10 000

ZÁRUKA A SLUŽBY

5 let záruka bez omezení ujetých km v ceně

5 let asistenční služby, 5 let kondiční prohlídky v ceně

Přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel 1 690

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečnostní sada (výstražný trojúhelník, sada žárovek, vlečné autolano, lékárnička, výstražná vesta, pracovní rukavice) 1 199

Dojezdová rezerva, zvedák, klíč na kola, sada nářadí (nahrazuje sadu na opravu pneumatik) 1 790

Podlahové rohože velurové 990

Autorizovaný prodejce:

Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen 
a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího 
prodejce Hyundai. 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.  

● standardní výbava 

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


