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Family Comfort Motor Výkon (kW/k) Převodovka Standardní cena (Kč) Prémie (Kč) Akční cena (Kč)

Hatchback 1,5i 81/110 6st. manuální 464 990 65 000 399 990
1,0 T-GDI 88/120 6st. manuální 474 990 65 000 409 990

Fastback 1,0 T-GDI 88/120 6st. manuální 479 990 60 000 419 990

Kombi 1,5i 81/110 6st. manuální 494 990 65 000 429 990
1,0 T-GDI 88/120 6st. manuální 504 990 65 000 439 990

Family Smart Motor Výkon (kW/k) Převodovka Standardní cena (Kč) Prémie (Kč) Akční cena (Kč)

Hatchback
1,5i 81/110 6st. manuální 514 990 60 000 454 990

1,0 T-GDI 88/120 6st. manuální 524 990 60 000 464 990
1,5 T-GDI Mild Hybrid 117/160 6st. manuální iMT1 574 990 60 000 514 990

Fastback 1,0 T-GDI 88/120 6st. manuální 534 990 60 000 474 990
1,5 T-GDI Mild Hybrid 117/160 6st. manuální iMT1 584 990 60 000 524 990

Kombi
1,5i 81/110 6st. manuální 544 990 60 000 484 990

1,0 T-GDI 88/120 6st. manuální 554 990 60 000 494 990
1,5 T-GDI Mild Hybrid 117/160 6st. manuální iMT1 604 990 60 000 544 990

1 iMT – inteligentní manuální převodovka s funkcí plachtění šetřící palivo

Prémie a akční cena platí u autorizovaných prodejců Hyundai a je podmíněna registrací vozidla na jméno zákazníka v případě využití Hyundai pojištění. 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. Prémie a benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai. 
- Nízké splátky s nulovým navýšením: Vyberte si variantu financování HYUNDAI FINANCE podle svých potřeb v závislosti na výši akontace, délce splácení a způsobu ukončení smlouvy. Nulové navýšení je 
platné pouze pro vybrané modely a výbavy.
- Nejvýhodnější Hyundai pojištění: Získejte pojištění s mimořádně výhodnou sazbou se spoluúčastí již od 0 % a možností garantované ochrany majetku GAP na 1, 3 nebo 5 let. 
- Sada zimních pneumatik zdarma: Získejte bezplatně sadu 4 zimních pneumatik. 
-  Slevová tankovací karta na 5 let: Spolu s asistenční kartou platnou po dobu platnosti záruky získáváte slevu 0,40 Kč na 1 litr paliva bez omezení km platnou v síti čerpacích stanic akceptujících karty CCS 

a 1,- Kč v síti OMV. 
Bližší informace k benefitům můžete získat u autorizovaného prodejce vozidel Hyundai.

Podrobné informace o benefitech Hyundai najdete na hyundai.cz/benefity

Limitovaná edice Family Comfort přináší atraktivní výbavu:
●   16" kola z lehké slitiny
●   LED denní světla a přední mlhové světlomety
●   Autonomní nouzové brzdění FCA s detekcí vozidel a chodců 
●   Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA, asistent pro sledování 

únavy řidiče DAW
●   Elektricky ovládaná přední a zadní okna, elektricky sklopná vnější zpětná 

zrcátka
●   Tempomat s omezovačem rychlosti
●   Zadní parkovací senzory včetně parkovací kamery
●   Rádio s 8" dotykovým displejem, DAB, MP3, podporou Android Auto  

a Apple CarPlay

 

Limitovaná edice Family Smart přináší navíc:
● Integrovanou navigaci s 10,25" displejem 
● Bi-LED přední světlomety se statickými LED odbočovacími světly
● Vyhřívání předních sedadel a volantu
● Duální automatickou klimatizaci s funkcí automatického odmlžování
● Bezdrátové dobíjení mobilních telefonů dle standardu Qi
● Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko
● Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
● Zadní opěrku rukou, průvlak na lyže v opěradle zadního sedadla
● Chromovanou lištu kolem boční linie oken
● Přední parkovací senzory

 

Nízké splátky
s nulovým 
navýšením

Sada zimních
pneumatik
zdarma

Jezděte teď a zaplaťte později. 
Více informací najdete na www.hyundai.cz/bezobav

Nejvýhodnější Hyundai
pojištění s možností
nulové spoluúčasti0%

http://www.hyundai.cz/benefity
https://www.hyundai.cz/financovani
https://www.hyundai.cz/zimni-kola
https://www.hyundai.cz/tankovaci-karta
https://www.hyundai.cz/pojisteni


Autorizovaný prodejce:

†  Prémie a benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.
www.porovnejhyundai.cz (Porovnejte si vozy Hyundai s konkurencí)
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 jsou pouze ilustrativní. 

Přehled výbavy limitované edice Family Comfort

Bezpečnost

zz Antiblokovací systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné 
síly EBD + brzdový asistent BA + stabilizační systém ESC

zz Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA + asistent pro 
sledování pozornosti řidiče DAW

zz Autonomní nouzové brzdění FCA s varováním před čelním 
nárazem FCW a detekcí chodců

zz Asistent pro rozjíždění do kopce HAC
zz Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný), boční airbagy 

předních sedadel a okenní airbagy pro přední a zadní sedadla
zz Funkce varovných světel při nouzovém brzdění, imobilizér, 

úchyty pro dětskou sedačku (Isofix)
zz Upozornění na rozjezd vozidla vpředu LVDA

Interiér

zz Manuální klimatizace
zz Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
zz Výškově a podélně nastavitelný volant
zz Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky
zz Palubní počítač, otáčkoměr, regulace osvětlení palubních 

přístrojů
zz Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla v poměru 60:40
zz Osvětlení zavazadlového prostoru, 12V zásuvka 

v zavazadlovém prostoru, kryt zavazadlového prostoru
zz Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle
zz Krytá kosmetická zrcátka ve slunečních clonách
zz Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem

Exteriér

zz 16" kola z lehké slitiny, pneumatiky 205/55 R16
zz Dojezdová rezerva, zvedák, klíč na kola (nelze pro Mild Hybrid)
zz Projektorové halogenové přední světlomety
zz LED denní světla a přední mlhové světlomety
zz Boční blikače integrované ve zpětných zrcátkách
zz Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu
zz Nárazníky v barvě vozu
zz Černá maska chladiče
zz Tónovaná skla
zz Střešní ližiny (pouze pro kombi) 

Komfort

zz Rádio s 8" dotykovým displejem, RDS, MP3, DAB s funkcí 
Android Auto a Apple CarPlay, 4 reproduktory

zz Ovládání audiosystému na volantu a Bluetooth handsfree
zz Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
zz Elektricky ovládaná přední a zadní okna
zz Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a alarm, 

automatické uzamčení vozu při rozjezdu
zz Funkce komfortního blikání jedním dotykem
zz Monitorování tlaku v pneumatikách
zz ISG – stop and go systém
zz Automatické světlomety (světelný senzor) + automatické 

přepínání dálkových světel HBA
zz Zadní parkovací senzory
zz Zadní parkovací kamera s obrazem na displeji rádia

Záruka a služby
zz 5 let záruka bez omezení ujetých km Zdarma
zz 5 let asistenční služby Zdarma
zz Záruka 5 let bez omezení ujetých km na 48V akumulátor pro verze MHEV Zdarma
zz Aktivační poplatek (přihlášení vozidla do evidence 

motorových vozidel, předprodejní příprava vozu)  1 990 Kč

Příslušenství
zz Sada zimních pneumatik – 4 zimní pneumatiky 

205/55 R16 v hodnotě 13 670 Kč vč. DPH †
Zdarma

zz Sada letního příslušenství – sada velurových  
koberců, exteriérové boční ochranné lišty, organizér, 
odstraňovač hmyzu, koncentrát letní směsi do ostři
kovačů (80 ml), čistící pěna plastových ploch v inte
riéru, oživovač plastů, utěrka z mikrovlákna, vůně

5 999 Kč
2 999 Kč

zz Bezpečnostní sada – výstražný trojúhelník, sada 
žárovek, vlečné autolano, lékárnička, 2× výstražná 
vesta, pracovní rukavice

 1 199 Kč 
Zdarma

Využijte 50% zvýhodnění na následující příslušenství: 

Běžná cena 
setu vč. DPH

Zvýhodněná 
cena setu  

vč. DPH
Dětská sedačka ONE 360 10 249 5 124
Dětská sedačka Premium Isofix 7 406 3 703
Ochrana pod autosedačku Basic 370 185
Ochrana pod autosedačku Premium 1 216 608
Organizér na zadní stranu sedadla 515 258
Zpětné zrcadlo na sedadlo 410 205

Výbava Family Smart navíc přináší:
Komfort
zz Integrovaná navigace s 10,25" displejem 
zz Bezdrátové nabíjení mobilních telefonů (se standardem Qi) 
zz Přední parkovací senzory

Interiér
zz Duální automatická klimatizace s funkcí automatického 

odmlžování
zz Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
zz Vyhřívání předních sedadel a volantu
zz Samostmívací vnitřní zrcátko
zz Zadní opěrka rukou, průvlak na lyže v opěradle zadního sedadla
zz Metalický dekor středového panelu, osvětlení kosmetických 

zrcátek a přihrádky před spolujezdcem
zz Středová posuvná opěrka rukou pro přední sedadla s úložným 

prostorem
Exteriér
zz Bi-LED přední světlomety se statickými LED odbočovacími světly
zz Chromovaná lišta kolem linie bočních oken

Zvýhodněná nabídka platí i pro střešní příčníky, střešní box 
a tažné zařízení. 
V ceně příslušenství není zahrnuta montáž.

Příplatková výbava
zz Metalický lak 16 900 Kč
zz Speciální perleťové lakování karoserie Serenity White 20 900 Kč
zz Integrovaná navigace s 10,25" displejem  

(jen pro výbavu Smart)
25 000 Kč 

Zdarma
zz 7st. dvouspojková převodovka (DCT) 

s automatickým  řazením a možností sekvenčního 
řazení pádly pod volantem (nelze pro motor 1,5i)

50 000 Kč 

Energetický štítek pneumatik – poskytuje přehledné 
informace o environmentálních a bezpečnostních 
charakteristikách pneumatiky dle hlavních kritérií:  
spotřeba paliva, brzdný výkon na mokré vozovce a hlučnost. 
Více informací najdete na  
https://hyundai.cz/regulacepneumatik.

http://www.porovnejhyundai.cz/
https://hyundai.cz/regulace-pneumatik.

