
Ceník osobních vozů* 
(platnost od 1. března 2020)

Hyundai H-1 Van

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 a frekvenci splácení a způsobu ukončení smlouvy.
-  Nejvýhodnější Hyundai pojištění: Získejte pojištění s mimořádně výhodnou sazbou a možností GAP na 1 nebo 3 roky.
-  Sada zimních kol: Získejte bezplatně sadu 4 zimních pneu a 16" ocelových disků a TPMS ventilků
-  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 0,70 Kč v síti MOL.
Bližší informace k benefitům můžete získat u autorizovaného prodejce vozidel Hyundai.

Motor Výkon (kW/k) Převodovka Standardní cena  
 vč. DPH / bez DPH (Kč)

3sedadlový VAN  

2,5 CRDi 100/136 6st. manuální,  
pohon zadních kol 713 888 / 589 990

6sedadlový VAN  

2,5 CRDi 100/136 6st. manuální,  
pohon zadních kol 738 088 / 609 990

* Platí pouze pro skladové vozy.

Záruka 3 roky bez omezení km 
3 roky asistenční služby s celoevropskou platností

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

Nízké splátky
s nulovým navýšením

Sada zimních
kol zdarma

Slevová tankovací
karta na 5 let

Nejvýhodnější
Hyundai pojištění

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


VNĚJŠÍ VÝBAVA H-1 Van

Ocelové ráfky 16", pneumatiky 215/70 R16, plnohodnotná rezerva ●

Funkce denního svícení ●

Přední mlhové světlomety ●

Částečně lakované nárazníky ●

Přední a zadní zástěrky ●

Boční posuvné dveře pravé a levé ●

Zadní křídlové dveře s prosklením ●

Tónovaná skla ●

Vyhřívání zadního skla ●

Metalický lak karosérie 19 900 / 24 079 (bez DPH / s DPH)

BEZPEČNOST  

Stabilizační systém ESP (včetně ABS, kontroly trakce TCS a ochrany proti převrácení ROP) ●

Brzdový asistent ●

Airbag řidiče a spolujezdce ●

Kotoučové brzdy vpředu a vzadu ●

Zadní samosvorný diferenciál ●

Kontrola tlaku v pneumatikách ●

Imobilizér a alarm ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT  

Tří sedadla vpředu (zdvojené sedadlo spolujezdce) ●

Tři sedadla ve druhé řadě (pouze šestimístný Van) ●

Přepážka s oknem mezi prostorem pro cestující a nákladovým prostorem ●

Látkové čalounění sedadel ●

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ●

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy vpředu pro řidiče a spolujezdce vpravo ●

Klimatizace (manuálně ovládaná) ●

Výdechy topení pro druhou řadu sedadel (pouze šestimístný Van) ●

Elektricky ovládaná přední okna, u řidiče s funkcí jednodotekového ovládání ●

Větrací okna v bočních dveřích (pouze šestimístný Van) ●

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka s funkcí elektrického sklápění ●

Držák nápojů a 12V zásuvka ●

Palubní počítač ●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, sklopný klíč dálkového ovládání ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA  

Autorádio s MP3 a CD přehrávačem, funkce RDS, 4 reproduktory (2 přední a 2 přední výškové) ●

USB + AUX konektor ●

Bluetooth handsfree ●

Ovládání audiosystému na volantu ●

ZÁRUKY A SLUŽBY  

3 roky záruka bez omezení ujetých km v ceně

3 roky asistenční služby v ceně

Přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel 1 397

PŘÍSLUŠENSTVÍ  

Sada zimních kol - 4 zimní pneumatiky 205/75 R16, ocelové disky a TPMS ventilky - v hodnotě 24 000 Kč vč. DPH † ●

Bezpečnostní sada (výstražný trojúhelník, sada žárovek, vlečné autolano, lékárnička, 2× výstražná vesta, pracovní rukavice) 
– v hodnotě  1 199 Kč vč. DPH

●

Všechny ceny se rozumějí v Kč bez DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího 
upozornění. 
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.  
Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližší autorizované centrum užitkových vozů Hyundai. 
● standardní výbava 
† Prémie a benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.

Autorizovaný prodejce:


