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Splní i ty
nejnáročnější úkoly
– s maximální
efektivitou
a komfortem
H350 je spolehlivým a efektivním partnerem, který
poskytne Vašemu podnikání skutečnou výhodu. Je
vybaven působivými funkcemi, které Vám ušetří
čas i peníze. Například jízdní režim ECO snižující
spotřebu paliva je nyní standardem pro celou
modelovou řadu H350. Zdokonalení motoru rovněž
navyšuje tažnou kapacitu až na 3 500 kg.
(s motorem se 170 k, stálým převodem 3,917 a brzděným přívěsem)

nebo

Skvělé místo pro práci
Ergonomie zvyšující efektivitu
H350 se podobá osobnímu vozu z hlediska prostoru a výhledu ven.
V interiéru s největším prostorem pro hlavu a nohy ve své třídě naleznou
pohodlí i nejurostlejší osoby.
Precizní ergonomické řešení přístrojové desky vytváří předpoklady pro
snadné a bezpečné ovládání. Přímo v prostoru řidiče dochází k důslednému
spojení komfortu a bezpečnosti. Ovládání audiosystému a multifunkčního
displeje je v dosahu prstů na multifunkčním volantu.
4,2" barevný displej TFT LCD

8" barevný dotykový displej
Přehledný displej, vstupy USB a AUX-In, Bluetooth handsfree i navigační systém
s 3D mapami, přehrávač MP3, digitální rádio DAB (Digital Audio Broadcast) a systém RDS (Radio
Data System). Zobrazuje také záběry ze zadní kamery, je-li ve výbavě vozidla.

Multifunkční volant
Volant je nastavitelný výškově a podélně, zatímco
dálkové ovládání systémů zvyšuje jistotu řidiče
za volantem.

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Velmi bezpečné dálkové zamykání modelu H350.
Klíček s dálkovým ovládáním zamkne nebo
odemkne dveře a aktivuje zabezpečovací alarm.

Kultivovaný komfort pro řidiče a cestující
Důmyslné uspořádání interiéru vytváří „mobilní kancelář“, která řidiči usnadňuje plnění
každodenních úkolů. K maximální praktičnosti přispívá až 25 odkládacích schránek po celém
interiéru a tři elektrické zásuvky ve standardní výbavě, která překonává obvyklá očekávání v této
třídě. H350 s velkorysou šířkou interiéru 1 582 mm může být objednán se dvěma nebo třemi
sedadly. Ve třímístné verzi vznikne sklopením opěradla prostředního sedadla pracovní plocha se
dvěma držáky pro nápoje.

Odkládací schránka s 12V elektrickou zásuvkou

Chlazená odkládací schránka

Držáky pro nápoje

Praktická police pod stropem

Schránka pod sedadlem
spolujezdce vpředu

Optimalizované sedadlo řidiče
Sedadlo řidiče bylo důkladně optimalizováno, aby si
každý řidič mohl nastavit nejvhodnější polohu pro
ideální pracovní podmínky.

Konzola z opěradla prostředního sedadla

H350 Euro 6 –
vyšší úroveň ekologického
a efektivního provozu
H350 Euro 6 využívá trio technologií (SCR, DOC a DPF) za účelem plnění
nejnovějších přísných emisních standardů. Ve spojení s dalšími vylepšeními
snižujícími tření dokázali inženýři Hyundai snížit spotřebu až o 4,4 %* ve srovnání
s předchozí generací motorů Euro 5. Úspory pohonných hmot jsou značné
a v průběhu životního cyklu vozidla umožní podstatně snížit provozní náklady.
(* Spotřeba paliva v l/100 km, ve verzi H350 Van se 170 k a se stálým převodovým poměrem 3,917 bez ISG)

Ukazatel množství močoviny
Na palubním počítači přehledně zobrazuje, kolik
močoviny ještě v nádrži zbývá.

Splnění emisních standardů EURO 6
Kombinuje DOC + DPF + SCR pro nepřekonatelnou účinnost.

Selektivní katalytická redukce (SCR)
Močovina vstřikovaná do výfukového
systému dieselového motoru reaguje se
škodlivými sloučeninami NOx. Výstupem je
vodní pára a neškodné plyny.

Dieselový oxidační katalyzátor (DOC)
DOC přeměnuje CO a nespálené uhlovodíky
na CO2 a H2O.

Filtr pevných částic (DPF)
Shromažďuje saze, které následně shoří
během procesu regenerace. Celý cyklus
probíhá automaticky.

Systém ISG (Idle Stop and Go)
Systém šetřící palivo automaticky vypne motor
stojícího vozu a při potřebě rozjezdu ho opět během
zlomku sekundy spustí.

DOC+DPF

VSTŘIKOVAČ
SCR
MOČOVINY
PŘÍVOD
MOČOVINY

NÁDRŽ NA MOČOVINU
(Van a Bus: 22 l, Podvozek: 25 l)

Jízdní režim Active Eco
Provozní parametry motoru mohou být přepnuty do
režimu ECO pro maximální úsporu paliva.

H350 Euro 6 – výkon a úspora paliva
H350 Euro 6 je poháněn osvědčeným vznětovým motorem o objemu 2,5l se vstřikováním Common Rail, který je
uložen vpředu podélně a pohání zadní kola prostřednictvím šestistupňové mechanické převodovky.
Motor je nabízen ve dvou výkonových variantách: s nejvyšším výkonem 110 kW/150 k, resp. 125 kW/170 k a maximálním
točivým momentem 373 Nm, resp. 422 Nm. Obě verze poskytují maximum točivého momentu v nejvíce využívaném
pásmu otáček od 1 500 do 2 500 min-1.
Pohonné ústrojí bylo pečlivě konstruováno a naladěno tak, aby byla zajištěna maximální ovladatelnost i při plně
naloženém vozidle v široké škále provozních podmínek. Odstupňování šestistupňové mechanické převodovky
s plynulým řazením umožňuje plně využívat dostupný točivý moment motoru při zachování nejvyššího jízdního
komfortu pro cestující.

Vznětový motor 2.5 CRDi
Kultivovaný, tichý a hospodárný motor nabízí řidiči maximum
využitelného točivého momentu v pásmu 1 500 až 2 500 otáček
za minutu.
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Standardní verze EURO 6
110 kW (150 k)/373 Nm
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Šestistupňová převodovka a ukazatel řazení
GSI (Gear Shift Indicator)
GSI doporučuje optimální okamžik řazení pro nižší
spotřebu paliva.
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Výkon [kW]

Točivý moment [Nm]

Skříňová verze/
podvozek s kabinou

Výkonnější verze EURO 6
125 kW (170 k)/422 Nm

Výkonnější verze EURO 6
125 kW (170 k)/422 Nm

až 4,4%

Euro 6 přináší úsporu paliva až 4,4 %
(v porovnání s motorem Euro 5)
Přepracovaný rozvodový řemen a další vnitřní vylepšení snížily
tření a zvýšily tak účinnost.

Vyspělé řízení nabíjení akumulátoru ABMS
(Advanced Battery Management System)
ABMS rekuperuje kinetickou energii při brzdění
a zajišťuje, aby bylo za všech okolností zajištěno
dostatečné nabití akumulátoru při snížení spotřeby
energie.

Sofistikované bezpečnostní prvky a velmi
odolný skelet karoserie
Pro model H350 je k dispozici řada vyspělých prvků aktivní a pasivní
bezpečnosti, které zaručují nejvyšší úroveň ochrany řidiče a cestujících.
Systém řízení jízdní dynamiky VDC (Vehicle Dynamic Control) kombinuje
technicky vyspělé automatické asistenční funkce z oblasti aktivní
bezpečnosti. Funkce zabraňující převrácení stabilizuje vůz, řízení brzdného
momentu motoru eliminuje zablokování zadních kol při brzdění motorem,
hydraulický brzdový asistent rychle aktivuje brzdy a signalizace brzdění
v nouzové situaci upozorňuje řidiče jedoucí za Vámi. K dispozici je také
asistent pro jízdu v jízdním pruhu a asistent pro rozjezd do kopce, který
zabraňuje nežádoucímu zpětnému pohybu vozidla.
Velmi odolný rám
Pro optimální ochranu cestujících a nákladu je 75 %
skeletu karoserie vyrobeno z vysokopevnostní oceli.
Korozivzdorná ocel je použita v 98 % skeletu
karoserie, který je kompletně galvanizován před
procesem nanášení laku, aby se zvýšila ochrana proti
korozi a perforaci.

Čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce

Kotoučové brzdy na všech kolech
S VDC

Bez VDC

Funkce proti převrácení ROM (Roll Over
Mitigation)

Asistent pro rozjezd do kopce HAC (Hill
Assist Control)

Signalizace brzdění v nouzové
situaci ESS (Emergency Stop Signal)

Systém řízení jízdní dynamiky VDC
(Vehicle Dynamic Control)
Systém VDC udržuje vůz v požadovaném směru jízdy
individuální aktivací příslušných brzd v kombinaci
s ostatními elektronickými asistenčními systémy.

Varovný systém vyjetí z jízdního pruhu LDW
(Lane Departure Warning)
Tento moderní bezpečnostní systém používá kameru za čelním sklem
k průběžnému sledování jízdního pruhu. Pokud není opuštění jízdního
pruhu doprovázeno zapnutým ukazatelem směru, upozorní LDW řidiče,
aby zjednal nápravu.

Parkovací senzory vpředu a vzadu PAS (Park Assist System)

Chytrá technika optimalizuje
komfort, konektivitu
i hospodárnost
Vzhledem k tomu, že kvůli dopravním kolonám trávíme ve svých vozidlech
více a více času, každý ocení přínosy chytré techniky, která usnadňuje
každodenní řízení. H350 je proto vybaven chytrými systémy, které pomáhají
řidiči za špatného počasí, na dálnici, v městských ulicích nebo při parkování
ve stísněném prostoru.
Příkladem chytré techniky je uživatelsky přívětivý tempomat se snadno
čitelným displejem na přístrojové desce, který zobrazuje aktuální rychlost
jízdy vozidla, dále zadní kamera, parkovací senzory a dešťový senzor, který
spouští stěrače na čelním skle.

Tempomat
Tempomat s jednoduchým ovládáním
usnadňuje řízení a chrání řidiče před
pokutami.

Bluetooth handsfree
Užívejte si bezdrátovou konektivitu
mezi mobilním telefonem s Bluetooth
a multimediálním systémem modelu H350.
Telefonování v režimu handsfree usnadňuje
vestavěný mikrofon.

Elektrochromatické vnitřní zpětné
zrcátko s displejem zadní kamery
Verze pro přepravu osob může být
vybavena elektrochromatickým vnitřním
zpětným zrcátkem, které se automaticky
ztmaví, čímž zabrání oslňování řidiče
světlem od vzadu jedoucích vozidel.

Zadní kamera
Panoramatický obraz s úhlem záběru 135° ze zadní kamery snižuje namáhání krku
a minimalizuje riziko poškození vozidla při couvání a parkování.

H350 přepraví vše,
co Vaše podnikání
potřebuje
Ať potřebujete přepravit cokoli kamkoli, na H350 se můžete
spolehnout. Prostudujte velkorysé rozměry nákladového
prostoru modelu H350 a uvidíte, proč H350 vyčnívá nad svými
konkurenty.
Nejvyšší úroveň všestrannosti a praktičnosti dokládá
14 kotevních bodů pro maximální stabilitu nákladu, 12V
elektrická zásuvka vzadu a osvětlení u zadních a bočních dveří.
Nákladový prostor o objemu 12,9 m3 můžete využít k jakémukoli
účelu i díky pravidelnému tvaru. H350 je dokonalým řešením
pro jakékoli potřeby.

Velkorysý nákladový prostor a všestranná
využitelnost

1
3

Všechny karosářské verze modelu H350 se mohou pochlubit efektivním využitím
obestavěného prostoru a nákladovým prostorem, který překonává konkurenci. Model
s dlouhým rozvorem přepraví pět europalet díky nákladovému prostoru s délkou
3 665 mm a objemem 12,9 m3, který je největší ve své třídě. Model s krátkým rozvorem
pojme čtyři europalety a má objem nákladového prostoru 10,5 m3.
Nakládání a vykládání modelu H350 je snadné díky nízké výšce podlahy nad vozovkou.
Podběhy zadních kol jen minimálně zasahují do nákladového prostoru, který tak nabízí
bízí
maximální objem i široké možnosti využití.

Připraven na jakoukoli myslitelnou práci

Horní odkládací prostor

Dvě kolejnice v podlaze pro zajištění
nákladu

Kryty bočních stěn (dřevovláknitá
deska)

Osvětlení nákladového prostoru

14 kotevních bodů

Zadní pomocný schůdek

4

2
Dlouhý rozvor (5 europalet)

1
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4

2
Krátký rozvor (4 europalety)
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Podvozek
s kabinou
představuje
solidní
základ pro
nástavby
Podvozek je dokonalým základem vozidel
pro podnikání díky své mimořádné
odolnosti. H350 poskytuje základ pro
nejrůznější úspěšné aplikace.
Konstrukce rámu podvozku zaručuje
pevnou a odolnou platformu pro
nejrůznější individualizované nástavby
a výrobu specializovaných vozidel.

Vybaven vším, co potřebujete.
H350 dojede kamkoli i v těch nejnáročnějších podmínkách. Na výběr máte
krátký nebo dlouhý rozvor (3 435 mm nebo 3 670 mm) pro rozmanité aplikace.
Nabídka zahrnuje rovněž vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny pro
maximální využití velkorysé šířky.
Na přání dodávaný pohon přídavných zařízení ještě více usnadňuje již tak
snadnou montáž a provoz sekundárních strojů.

Jízda s přívěsem
Díky nejvyšší přípustné hmotnosti přívěsu 3,5 tuny,
která je nejlepší ve své třídě, činí celková užitečná
hmotnost soupravy až 7 tun.
(s motorem se 170 k a stálým převodem 3,917)

Zrcátka s dlouhými rameny
Široké nástavby jsou vybaveny zrcátky
s mimořádně dlouhými rameny pro
vynikající výhled dozadu.

Odpružení zadní nápravy
Zadní listové pružiny byly optimalizovány
pro těžké podmínky a požadavky
speciálních nástaveb.

3,5t

Pohon přídavných zařízení (PTO)
Převodovka nabízí pohon přídavných
zařízení, který poskytne točivý moment
potřebný pro různé systémy (např. kompresor
nebo zdvihací mechanismus).

Robustní konstrukce pro speciální nástavby
H350 jako podvozek s kabinou a valníkovou plochou nebo sklápěč splní jakékoli
požadavky při Vašem podnikání a přesvědčí i maximální hospodárností,
minimálními prostoji a celkovou všestranností.

Nejlepší způsob pro
přepravu osob
Cestující zažijí v modelu H350 dosud nevídaný pocit
prostoru. Kromě toho bude každá jízda ještě komfortnější
díky odkládacím prostorům pod stropem, osobním
bodovým svítilnám a výdechům ventilační soustavy.
H350 nabízí cestujícím rovněž pozoruhodnou úroveň
bezpečnosti a kvality pro nevšední cestování.

320
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798
3 738

Přední a posuvné boční dveře

320

1 798

Kultivovaný vnitřní design odráží nejnovější stylistické trendy a vytváří pro
cestující elegantní a prvotřídní prostředí.
Stropní svítilny LED nabízejí precizní osvětlení, zatímco posuvné boční
dveře nebo dveře vpředu na straně spolujezdce usnadňují nastupování
integrovaným schůdkem společně s madly na správných místech. K dispozici
je dokonce sofistikovaný audiosystém s 8 reproduktory, který zajišťuje čistý
zvuk pro cestující na všech sedadlech. Příjemné klima v interiéru navodí
speciálně vyvinutá klimatizace a okna v jedné rovině.

1 798

Nejvyšší úroveň komfortu na silnici

540

750
3 738

Pouze přední dveře

Největší zavazadlový prostor ve své třídě
Zavazadlový prostor s délkou 540 mm a šířkou 1 798 mm
bez problémů pojme i skutečně velké množství
zavazadel.

Klimatizace
Nejmodernější klimatizační a ventilační soustava dbá na pohodlí všech cestujících
modelu H350. Z výdechů v podlaze může proudit teplý vzduch, zatímco stropní
výdechy přivedou vzduch svěží chladný.

Elektricky ovládaný schůdek
u prostředních dveří

Osvětlení LED v prostoru pro cestující

Bodové svítilny pro cestující

H350 je vždy
správná volba
S vynikající spotřebou paliva, působivým výkonem
a dlouhým seznamem standardní výbavy je H350
perfektním partnerem pro Vaše podnikání. Bez
ohledu na zaměření Vašeho podnikání Vám H350
vždy nabídne nejvhodnější variantu. K dispozici
je skříňová verze, bus a podvozek pro individuální
přestavby. Každá H350 je kryta tříletou zárukou
bez limitu najetých kilometrů, kterou si můžete
bezplatně změnit na pětiletou záruku s maximálním
nájezdem 200 000 km. H350 je opravdu skvělá
volba pro Vaši firmu.

nebo

Více H350

LED světla pro denní svícení a projektorové
světlomety
Tyto světlomety s moderním vzhledem poskytují
více světla tam, kde je zapotřebí, a potvrzují
příslušnost ke značce Hyundai.

Světlomety s víceohniskovými reflektory
Světlomety s víceohniskovými reflektory patří ke
standardní výbavě vozidla a jsou bezkonkurenční
svou hospodárností provozu.

Mlhové světlomety
Mlhové světlomety jsou zapuštěny do předního
nárazníku a zvyšují úroveň bezpečnosti.

Schůdek v předním nárazníku
Díky schůdku v předním nárazníku snadno
dosáhnete na čelní sklo při čištění a rychleji
zvládnete činnosti při rutinní údržbě.

Vyhřívání skla pod stěračem
Topný prvek zapuštěný do spodní části skla
čelního okna rozmrazí led a uvolní přimrzlé
stěrače.

Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
K dispozici je funkce vyhřívání pro horní i spodní
vnější zpětná zrcátka.

Zadní dveře s úhlem otvírání 270°
Zadní dveře lze na přání otevřít do úhlu až 270°.
V otevřeném stavu se bezpečně přichytí k bočním
stěnám, aby nedošlo ke škodě způsobené větrem
při nakládání nebo vykládání. Dostupné pro verzi
s délkou 6,2 m.

LED brzdové světlo a zadní kamera
Kamera umístěná na střeše poskytuje maximální
viditelnost a zvyšuje bezpečnost.

Posuvná boční větrací okna

Výklopné sklo zadního bočního okna

16" kola z lehké slitiny

16" ocelová kola

Audiosystém E800
- 3,8" monochromatický displej LCD
- přehrávač CD/MP3 + handsfree Bluetooth
- digitální rádio DAB (Digital Audio Broadcast)
- vstupy USB, AUX, iPod

Audiosystém M300
- rádio
- vstupy USB, AUX, iPod

Digitální tachograf
Digitální tachograf podpoří Vaše podnikání
snadným, přesným a bezpečným ovládáním.
Je dostupný jako příslušenství u smluvních
partnerů.

Posilovač řízení
Precizní posilovač řízení snižuje ovládací síly na
volantu a zvyšuje bezpečnost. Řízení s posilovačem
je vybaveno výškově nastavitelným volantem,
který usnadňuje nalezení nejvhodnější polohy za
volantem.

Multifunkční páčky
H350 má páčky, které jsou příjemné na dotek,
snadno se ovládají a mají spolehlivou funkci.

Ovládací tlačítka ve dveřích
Řidič může ovládat okna obou předních dveří
a vnější zpětná zrcátka.

Ukazatel opotřebení brzdového obložení
Tento bezpečnostní pr vek včas upozorní na
nutnost výměny brzdového obložení.

Vstup AUX pro cestující
Vstup AUX umožňuje připojit přenosné přehrávače
MP3 a většinu typů osobních zábavních zařízení.

Klimatizace pro cestující

Ovládací prvky světlometů

Přihrádky ve dveřích

Sluneční clony

Rozměry a modelová řada

[Jednotka: mm]
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Technické údaje

[Jednotka: mm]

SKŘÍŇOVÁ VERZE
Celková délka

MINIBUS
SWB

LWB

5 515

6 195

Celková šířka se zrcátky

2 436

←

Celková šířka bez zrcátek

2 038

←

Počet sedadel (včetně řidiče)

14

←

Celková délka

6 195

←

Celková šířka se zrcátky

2 436

←

Celková šířka bez zrcátek

2 038

←

Celková výška

2 685

2 690

Celková výška (panel
střechy)

2 665

←

Rozvor

3 435

3 670

Celková výška (s klimatizací)

2 856

←

Převis vpředu

990

←

Rozvor

3 670

←

Převis vpředu

990

←

Převis vzadu

1 090

1 535
Převis vzadu

1 535

←

Rozchod kol (vpředu)

1 712

←

Rozchod kol (vzadu)

1 718

←

Šířka vstupního otvoru
bočních dveří
Výška vstupního otvoru
bočních dveří
Šířka vstupního otvoru
zadních dveří
Výška vstupního otvoru
zadních dveří
Délka nákladového
prostoru vzadu

804

←

1 810

←

1 550

←

1 810

←

540

←

Rozteč sedadel

798

750

Délka interiéru

3 738

←

Šířka interiéru

1 776

←

Výška interiéru

1 928

←

320

←

680

←

Rozchod kol (vpředu)

1 712

←

Rozchod kol (vzadu)

1 718

←

Šířka vstupního otvoru
bočních dveří

1 280

←

Výška vstupního otvoru
bočních dveří

1 810

←

Šířka vstupního otvoru
zadních dveří

1 550

←

Výška vstupního otvoru
zadních dveří

1 810

←

Maximální délka nákladového
prostoru (podle EHS)

3 100
(2 985)

3 780
(3 665)

Maximální šířka nákladového

1 796

←

Šířka nákladového prostoru
mezi podběhy kol

1 380

←

Maximální výška
nákladového prostoru

1 956

←

Výška podlahy nákladového
prostoru nad zemí

690

692

Šířka uličky
(s loketní opěrkou)
Výška podlahy nákladového
prostoru nad zemí vzadu

PODVOZEK
S KABINOU

PŘEDNÍ/BOČNÍ PŘEDNÍ DVEŘE
DVEŘE

SWB

LWB

Celková délka

5 724

6 167

Celková šířka
se standardními zrcátky

2 436

←

Celková šířka
pro zrcátka s dlouhými
rameny

2 594

←

Celková šířka bez zrcátek

2 038

←

Celková výška

2 320

←

Rozvor

3 435

3 670

Převis vpředu

990

←

Převis vzadu

1 299

1 507

Rozchod kol (vpředu)

1 712

←

Rozchod kol (vzadu)

1 718

←

Délka rámu

3 182

3 625

Výška rámu

748

751

Spotřeba paliva a emise CO2
H350 SKŘÍŇOVÁ VERZE
Výkon
kW (k)

Motor

Spotřeba paliva (l/100 km)
Stálý převod
3,538:1

110/125
(150/170)

2.5 CRDi

Město

Mimo město

Kombinovaná

Kombinované

8,6

7,4

7,8

205

9,6

7,6

8,4

221

9,5

7,5

8,2

214

10,4

7,7

8,7

231

S ISG
3,917:1
3,538:1

110/125
(150/170)

2.5 CRDi

Emise CO2 (g/km)

ISG

Bez ISG
3,917:1

H350 PODVOZEK S KABINOU
Výkon
kW (k)

Motor

Spotřeba paliva (l/100 km)
Stálý převod
3,538:1

110/125
(150/170)

2.5 CRDi

Město

Mimo město

Kombinovaná

Kombinované

9,3

8,0

8,5

222

9,9

8,1

8,8

231

10,2

8,1

8,8

231

10,9

8,2

9,2

240

S ISG
3,917:1
3,538:1

110/125
(150/170)

2.5 CRDi

Emise CO2 (g/km)

ISG

Bez ISG
3,917:1

※ Výše uvedené hodnoty byly zjištěny v souladu s metodikou měření EU 715/2007 v aktuálně platném znění.
Tyto údaje mají pouze informativní charakter a nevztahují se ke konkrétnímu vozidlu. Nejsou rovněž součástí nabídky produktu.

Provozní vlastnosti pneumatik
Výrobce

Model

Druh
pneumatiky

Michelin

Agilis+

Letní

Rozměr
pneumatiky

Nosnost
pneumatiky

Rychlostní
index

Třída
hospodárnosti

Třída
přilnavosti
na mokru

235/65 R 16C

115/113

R

C

B

※ Údaje o pneumatikách odpovídají směrnici EU 1222/2009. Informace o provozních vlastnostech pneumatik poskytl výrobce pneumatik.

Třída vnější
hlučnosti při
odvalování

Vnější
hlučnost při
odvalování
(dB)
70

Barvy karoserie
Nemetalické laky

Creamy white_ YAW

Sandy beige_ SNB

Crimson red_ MYR

Cobalt blue_ TDB

Metalické a perleťové laky

Sleek silver_ V5S

Steel blue_ N6T

Phantom black_ R3B

Shale gray_ S9G

Čalounění sedadel

Vinyl / UAH

Látka + vinyl / UAG

Látka / UAK

nebo

Razítko prodejce

HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz
Skladové číslo: H07ND190

Lidé dnes chtějí v oblasti individuální mobility víc než jen praktické dopravní prostředky. Staré chápání automobilů je překonáno. Automobily reprezentují životní styl jednotlivců a staly se neoddělitelnou součástí jejich života
i celé společnosti. Rovněž automobilový průmysl prochází dramatickými změnami. Hyundai Motor Company se
díky svému rychlému růstu, výrobním závodům špičkové úrovně a vynikající kvalitě, řadí mezi největší světové
výrobce automobilů. Nyní jsme dosáhli bodu, kdy přecházíme na další kvalitativní stupeň, abychom mohli našim
zákazníkům nabídnout ještě velkolepější nápady a přínosnější řešení.
Je to příležitost k dalšímu pokroku a naši ochotu udělat velký skok kupředu vyjadřuje náš nový slogan. Na základě
našeho nového sloganu a přístupu, na němž je postaven, se staneme společností, která nepřetržitě usiluje
o nacházení nových možností pro lidi i naši planetu.

