
*Zľavy platia na vybrané skladové vozidlá do 31. 10. 2018 alebo do vypredania zásob. Pre bližšie informácie kontaktujte autorizovaného predajcuu vozidiel Hyundai. 

V prípade platby v hotovosti z  a vozidlo, získava zákazník havarijné poistenie na 1 rok zadarmo.V prípade nákupu vozidla prostredníctvom akciového financovania získava zákazník havarijné
poistenie so sadzbou 1,99% / ročne počas doby trvania financovania. Za extra výhodnú cenu 69 € s DPH získate 4 kusy zimných pneumatík značky Matador s rozmerom 185/65 R15, resp. 
za cenu 90 € s DPH získate 4 kusy zimných pneumatík značky Matador s rozmerom 195/55 R16. Distribútor si vyhradzuje právo zmeniť značku zimných pneumatík podľa dostupnosti
od dodávateľa.

Bonus 1 000 € platí pri využití všetkých 3 benefitov uvedených vyššie alebo 2 benefitov uvedených vyššie v prípade platby v hotovosti.

Bližšie informácie k bonusu a ponúkaným benefitom a podmienkam ich čerpania si môžete vyžiadať u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Hyundai.

Cenník osobných vozidiel 
Platný od 1. 9. 2018

Hyundai i20 Active Chic

Využite jedinečnú limitovanú ponuku modelu Chic!

Motor a výbava Prevodovka Výkon
(kW/k)

Cenníková 
cena

Zľava Akciová 
cena

1,4i CHIC 6 M 74/100 15 490 € 2 000 € 13 490 €

HAVARIJNÉ 
POISTENIE

ĽAHKÉ
SPLÁTKY

ZIMNÉ
PNEUMATIKY

FINANCOVANIE
NA PÄTINY

Jesenná zľava na vybrané skladové vozidlá až do výšky 2 000 €*. 



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA CHIC
PREVODOVKA A POHON 
4-stupňová automatická prevodovka 1 000 €
Systém inteligentného manažmentu alternátora l

VONKAJŠIA VÝBAVA 
Rozmer pneumatík 205/45 R17
Disky kolies z ľahkých zliatin l

Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými ukazovateľmi smeru l

Dojazdové rezervné koleso l

Nárazníky vo farbe vozidla l

Vonkajšie zrkadlá a kľučky vo farbe vozidla l

Active Pack: 
- pozdĺžne strešné lyžiny 
- predný a zadný Active nárazník s ochranným oplastovaním
- bočné ochranné plastové lišty 
- veko nádrže

l

Predné hmlové svetlomety l

LED denné svetlá, predné projektorové dvojfunkčné svetlomety (stretávacie/diaľkové svetlo) so statickým prisvecovaním zákrut  
a parkovacími svetlami z LED l

Predné AERO stierače l

Metalický lak 440 €
BEZPEČNOSŤ  
Antiblokovací systém ABS + EBD l

Stabilizačný systém ESC + manažment stability vozidla VSM l

Asistent pre rozjazd do kopca l

Airbag vodiča a spolujazdca  (vypínateľný) l

Predné bočné airbagy l

Okenné airbagy vpredu a vzadu l

Výškovo nastaviteľné predné bezpečnostné pásy na predných sedadlách l

Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu) l

Imobilizér l

Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS l

Úchyty pre detskú sedačku (Isofix) l

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT 
Elektrický posilňovač riadenia l

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant l

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča l

Kožený volant a hlavica radiacej páky l

Predná lakťová opierka l

Schránka na odkladanie okuliarov/svetlo na čítanie vpredu l/l
Tónované sklá l

Funkcia komfortného blikania – trojblik l

Palubný počítač l

El. ovládanie predných okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu na strane vodiča l

El. ovládanie zadných okien l

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom l

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie zrkadlá l

Elektricky sklopné vonkajšie zrkadlá l

Automatická klimatizácia (vr. chladenia priehradky spolujazdca) l

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti l

Dažďový a svetelný senzor l

Zadné parkovacie senzory l

Winter Pack (vyhrievané predné sedadlá a vyhrievaný veniec volantu) 500 €
Organizér batožinového priestoru a fixačná sieť l

Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo l

Style Pack (prístrojová doska Supervision, zadné LED svetlá, zatmavené sklá zadných okien, reproduktory  
v zadných dverách, palubná doska z TPO, príprava na držiak mobilného telefónu, látkové čalúnenie sedadiel LUX) l

AUDIO
Rádio s MP3 + RDS + AUX + USB l

Bluetooth l

Ovládanie audiosystému na volante l

Počet reproduktorov 6
ZÁRUKY A SLUŽBY 
5 rokov záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov v cene
5 rokov asistenčná služba v cene
5 rokov zvýhodnená prehliadka v cene

Doporučené 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 cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Pre konečnú cenu a možnosti kombinácie výbavy v prípade konkrétnych modelov kontaktujte autorizovaného predajcu. 

l štandardná výbava




