
Kontaktujte svého nejbližšího autorizovaného prodejce Hyundai a získejte více informací.

36 měsíců a 60 000 km

Model Motor Výkon 
(kW/k) Palivo Převodovka Výbavový  

stupeň
Příplatková 

výbava
Lak 

karosérie

Cena vozu vč. 
příplatkové 

výbavy 
s DPH

Full-service Bez servisu

Měsíční 
splátka  

bez DPH

Měsíční 
splátka  

s DPH

Měsíční 
splátka  

bez DPH

Měsíční 
splátka  

s DPH

i30 kombi T-GDI 140 103/140 benzin 6st. man. Trikolor Komfort GO nemetalický 546 990 Kč 6 455 Kč 7 811 Kč 5 555 Kč 6 722 Kč

i30 kombi T-GDI 140 103/140 benzin 6st. man. Trikolor Komfort GO metalický 563 890 Kč 6 698 Kč 8 105 Kč 5 808 Kč 7 028 Kč

i30 kombi T-GDI 140 103/140 benzin 6st. man. Style NAV GO nemetalický 584 990 Kč 7 064 Kč 8 547 Kč 6 229 Kč 7 537 Kč

i30 kombi T-GDI 140 103/140 benzin 6st. man. Style NAV GO metalický 601 890 Kč 7 373 Kč 8 921 Kč 6 502 Kč 7 867 Kč

i30 kombi CRDi 115 85/116 diesel 6st. man. Trikolor Komfort nemetalický 566 990 Kč 7 077 Kč 8 563 Kč 6 097 Kč 7 377 Kč

i30 kombi CRDi 115 85/116 diesel 6st. man. Trikolor Komfort metalický 583 890 Kč 7 321 Kč 8 858 Kč 6 348 Kč 7 681 Kč

36 měsíců a 90 000 km

Model Motor Výkon 
(kW/k) Palivo Převodovka Výbavový  

stupeň
Příplatková 

výbava
Lak 

karosérie

Cena vozu vč. 
příplatkové 

výbavy 
s DPH

Full-service Bez servisu

Měsíční 
splátka  

bez DPH

Měsíční 
splátka  

s DPH

Měsíční 
splátka  

bez DPH

Měsíční 
splátka  

s DPH

i30 kombi T-GDI 140 103/140 benzin 6st. man. Trikolor Komfort GO nemetalický 546 990 Kč 7 213 Kč 8 728 Kč 5 890 Kč 7 127 Kč

i30 kombi T-GDI 140 103/140 benzin 6st. man. Trikolor Komfort GO metalický 563 890 Kč 7 457 Kč 9 023 Kč 6 143 Kč 7 433 Kč

i30 kombi T-GDI 140 103/140 benzin 6st. man. Style NAV GO nemetalický 584 990 Kč 7 907 Kč 9 567 Kč 6 464 Kč 7 821 Kč

i30 kombi T-GDI 140 103/140 benzin 6st. man. Style NAV GO metalický 601 890 Kč 8 110 Kč 9 813 Kč 6 818 Kč 8 250 Kč

i30 kombi CRDi 115 85/116 diesel 6st. man. Trikolor Komfort nemetalický 566 990 Kč 7 815 Kč 9 456 Kč 6 407 Kč 7 752 Kč

i30 kombi CRDi 115 85/116 diesel 6st. man. Trikolor Komfort metalický 583 890 Kč 8 058 Kč 9 750 Kč 6 685 Kč 8 089 Kč

Nový Hyundai i30 kombi 

  FINANCE
Full-service operativní leasing pro podnikatele s Hyundai Finance

Měsíční  
splátka  

zahrnuje

●  Pronájem vozidla bez nutnosti skládat zálohu předem (akontace)

●  Povinné ručení s limity 50 mil. Kč na věcné škody a 60 mil. Kč na škody na zdraví

●  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí (min. 5 000 Kč)

●  GAP pojištění, které zabezpečuje plnou úhradu škody pojišťovnou v případě totální havárie nebo odcizení vozidla

●  Pojištění všech skel vozidla s maximální spoluúčastí 500 Kč

●  Kompletní servis a údržba vozidla včetně běžného opotřebení a ročních garančních prohlídek v autorizované síti Hyundai

●  Pneuservis: pořízení zimních pneumatik vč. přezutí a uskladnění nepoužívaných pneumatik dle ročního období

●  Dálniční známku

●  Závěrečný prodej vozidla

Navíc v ceně 
získáte i

●  Program Permanentní Mobility: náhradní vozidlo v případě garanční opravy v autorizovaném servisu Hyundai zdarma

●  5 let komplexní záruky bez omezení kilometrů: vozidlo je po celou dobu pronájmu v záruce

Nabídka je platná již od odběru 1 vozidla a je dostupná výhradně pro fyzické osoby podnikající. Limitovaná akční nabídka se vztahuje na skladové vozy, objednané od 1.3.2019 do vyprodání u participujících 
autorizovaných dealerů Hyundai.
Poskytovatelem nabídky operativního leasingu Hyundai Finance je společnost Raiffeisen Leasing, s.r.o., ve splátkách je zahrnuto pojištění UNIQA. 
Volná hranice pro překročení kalkulovaného celkového nájezdu vozidla je 3 000 km.



Nabízené barevné provedení vozidel

Autorizovaný prodejce:

www.hyundai.cz

Všechny ceny příplatkových prvků 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 vždy obracejte na svého nejbližšího autorizovaného 
dealera Hyundai. 
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní. 
Fotografie je pouze ilustrativní.

Prvky výbavy nabízených verzí modelu Hyundai i30 kombi
VNĚJŠÍ VÝBAVA Trikolor Style
Ocelová 15" kola s celoplošnými kryty, pneumatiky 195/65 R15 ● -
15" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/65 R15 + -
16" kola z lehkých slitin, pneumatiky 205/55 R16 (jen s paketem Komfort) 5 000 Kč ●
Sada na opravu pneumatik ● ●
Nárazníky v barvě vozu ● ●
Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu ● ●
Černá maska chladiče ● -
Chromovaná lišta bočních oken - ●
Projektorové přední světlomety ● ●
Denní světla ● -
Přední mlhovky, LED denní světla a statické přisvěcování do zatáčky + ●
Střešní ližiny + ●
Boční blikače integrované ve zpětných zrcátkách ● ●
Panoramatické střešní okno (dvoudílné, př. část el. posuvná) - jen s paketem Ultimate - 25 000 Kč
Tónovaná skla ● ●
Metalický lak karosérie 16 900 Kč 16 900 Kč

BEZPEČNOST   
Antiblokovací systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD + brzdový asistent BA + stabilizační systém ESC ● ●
Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA + asistent pro sledování pozornosti řidiče DAW ● ●
Autonomní nouzové brzdění FCA s varováním před čelním nárazem FCW + asistent pro rozjíždění do kopce HAC ● ●
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný), boční airbagy předních sedadel a okenní airbagy pro přední a zadní sedadla ● ●
Funkce varovných světel při nouzovém brzdění, imobilizér, úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ● ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT   
Anatomicky tvarovaná sedadla s látkovým čalouněním, prémiové látkové čalounění pro Style ● ●
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ● ●
Elektrická bederní opěrka v sedadle řidiče, kapsy na opěradlech předních sedadel - ●
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce - ●
Vyhřívání předních sedadel - ●
Výškově a podélně nastavitelný volant ● ●
Kůží potažený volant a hlavice řadící páky + ●
Vyhřívaný volant - ●
Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem, otáčkoměr a palubní počítač, regulace osvětlení palubních přístrojů ● ●
Elektricky ovládaná přední okna ● ●
Elektricky ovládaná přední a zadní 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 ● -
Duální automatická klimatizace s funkcí automatického odmlžování - ●
Monitorování tlaku v pneumatikách, ISG - stop and go systém ● ●
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka - ●
Samostmívací vnitřní zrcátko - ●
Funkce komfortního blikání jedním dotykem ● ●
Tempomat s omezovačem rychlosti ● ●
Volič jízdních režimů Drive Mode (jen s převodovkou DCT) ● ●
Zadní parkovací senzory + ●
Přední parkovací senzory, zadní parkovací kamera s obrazem na displeji rádia - ●
Automatické světlomety (světelný senzor) + automatické přepínání dálkových světel HBA ● ●
Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem (výbava Style a vyšší - posuvná) ● ●
Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla ● ●
Osvětlení zavazadlového prostoru a schránky před spolujezdcem, 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, kryt zavazadlového prostoru ● ●
Průvlak na lyže v opěradle zadního sedadla, vnitřní ochranná sít za zadními sedadly, fixační síť v zavazadlovém prostoru - ●
Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle, krytá kosmetická zrcátka ve slunečních clonách ● ●
Metalický dekor středového panelu, osvětlení kosmetických zrcátek, zadní opěrka rukou - ●
Úložné přihrádky pod podlahou zavazadlového prostoru ● ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA   
Rádio (MP3+RDS) + 4 reproduktory (2 přední + 2 zadní), monochromatický displej ● ●
USB & iPod ● ●
Ovládání audiosystému na volantu ● ●
Bluetooth handsfree ● ●
5" barevný dotykový displej, 2 výškové reproduktory - ●
Integrovaná navigace s 8" dotykovým displejem, DAB a s funkcí Android Auto* & Apple CarPlay 
Bezplatné aktualizace mapových podkladů po dobu 10 let (1x ročně) v hodnotě 30 000 Kč - ●

PAKETY VÝBAV   
Go
Černá maska chladiče s chromováním typ černě lakovaná vnější zpětná zrcátka
Unikátní sportovní čalounění sedadel, černé provedení stropu a sloupků, kůží potažený peroforovaný volant, zadní tmavá skla
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, okna ovládaná jedním dotykem
5" barevný dotykový displej, zadní parkovací kamera s obrazem na displeji rádia
16" kola z lehkých slitin, pneumatiky 205/55 R16

● ●

Komfort (pro motor T-GDI 140 již v ceně)
- 15" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/65 R15
- kůží potažený volant a hlavice řadící páky, elektricky ovládaná zadní okna
- LED denní světla, statické přisvěcování do zatáčky, přední mlhovky 
- zadní parkovací senzory, střešní ližiny 

● -

ZÁRUKY 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 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ*   
Bezpečnostní sada (výstražný trojúhelník, sada žárovek, vlečné autolano, lékarnička, výstražná vesta, pracovní rukavice) 1 199 Kč
Podlahové rohože velurové 1 290 Kč
Dojezdová rezerva, zvedák, klíč na kola, sada nářadí 1 790 Kč

● standardní výbava                - nedodává se                 + součást paketu výbavy                 * uvedené příslušenství není součástí měsíční splátky operativního leasingu

TEST 2017

Engine Red
nemetalický lak

Fiery Red
metalický lak

Micron Grey
metalický lak

Moon Rock
metalický lak

Phantom Black
metalický lak

Platinum Silver
metalický lak

Polar White
nemetalický lak

White Sand
nemetalický lak

Olivine Gray
metalický lak

Stellar Blue
metalický lak

Champion Blue
metalický lak


