
Kontaktujte svého nejbližšího autorizovaného prodejce Hyundai a získejte více informací.

24 měsíců a 40 000 km

Model Motor Převodovka Pohon Stupeň výbavy Lak 
karosérie

Cena vozu vč. 
příplatkové 

výbavy 
s DPH

Havarijní pojištění s 10% 
spoluúčastí a GAP

Výkon (kW/k) Palivo Příplatková  
výbava

Měsíční 
splátka  

bez DPH

Měsíční 
splátka  

s DPH

Tucson 1,6 T-GDI 130/177 benzín 6st. manuální 4x2 Trikolor paket Winter nemetalický 644 990 Kč 9 193 Kč 11 124 Kč

Tucson 1,6 T-GDI 130/177 benzín 6st. manuální 4x2 Trikolor paket Winter metalický 662 890 Kč 9 594 Kč 11 609 Kč

Tucson 1,7 CRDI 85/115 diesel 6st. manuální 4x2 Trikolor paket Winter nemetalický 654 990 Kč 8 999 Kč 10 889 Kč

Tucson 1,7 CRDI 85/115 diesel 6st. manuální 4x2 Trikolor paket Winter metalický 672 890 Kč 9 410 Kč 11 386 Kč

Tucson 2,0 CRDI 100/136 diesel 6st. manuální 4x4 Style - nemetalický 764 990 Kč 11 561 Kč 13 989 Kč

Tucson 2,0 CRDI 100/136 diesel 6st. manuální 4x4 Style - metalický 782 890 Kč 11 703 Kč 14 161 Kč

24 měsíců a 60 000 km

Model Motor Převodovka Pohon Stupeň výbavy Lak 
karosérie

Cena vozu vč. 
příplatkové 

výbavy 
s DPH

Havarijní pojištění s 10% 
spoluúčastí a GAP

Výkon (kW/k) Palivo Příplatková  
výbava

Měsíční 
splátka  

bez DPH

Měsíční 
splátka  

s DPH

Tucson 1,6 T-GDI 130/177 benzín 6st. manuální 4x2 Trikolor paket Winter nemetalický 644 990 Kč 10 743 Kč 12 999 Kč

Tucson 1,6 T-GDI 130/177 benzín 6st. manuální 4x2 Trikolor paket Winter metalický 662 890 Kč 11 111 Kč 13 444 Kč

Tucson 1,7 CRDI 85/115 diesel 6st. manuální 4x2 Trikolor paket Winter nemetalický 654 990 Kč 10 845 Kč 13 122 Kč

Tucson 1,7 CRDI 85/115 diesel 6st. manuální 4x2 Trikolor paket Winter metalický 672 890 Kč 11 308 Kč 13 683 Kč

Tucson 2,0 CRDI 100/136 diesel 6st. manuální 4x4 Style - nemetalický 764 990 Kč 12 945 Kč 15 663 Kč

Tucson 2,0 CRDI 100/136 diesel 6st. manuální 4x4 Style - metalický 782 890 Kč 13 141 Kč 15 901 Kč

Nabídka je platná již od odběru 1 vozidla a je dostupná pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Limitovaná akční nabídka se vztahuje na skladové vozy, objednané 
od 1. 11. do 30. 11. 2017 nebo do vyprodání u participujících autorizovaných dealerů Hyundai.
Poskytovatelem nabídky full-service operativního leasingu Hyundai Finance je společnost UniCredit Fleet Management, s.r.o., ve splátkách je zahrnuto pojištění UNIQA. 
Volná hranice pro překročení kalkulovaného celkového nájezdu vozidla je 3 000 km.

  Nový vůz bez nutnosti skládat akontaci

 S kompletními servisními službami v ceně

Hyundai Tucson

  FINANCE
Full- service operativní leasing 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 10 % spoluúčastí (min. 10 000 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
●  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



VNĚJŠÍ VÝBAVA Trikolor Style

Kola z lehkých slitin 17“, pneumatiky 225/66 R17

Plnohodnotné náhradní kolo (ne pro motor 1,6 GDI) ● ●

LED denní světla, nárazníky, kliky dveří v barvě vozu ● ●

Boční LED blikače integrované ve zpětných zrcátkách ● ●

Chromované vnější kliky dveří  a spodní lišty bočních oken, LED osvětlení vnějších klik dveří a nástupního prostoru - ●

Projektorové přední světlomety ● -

LED přední světlomety s ostřikovači - ●

Přední mlhovky, integrované statické přisvěcování do zatáčky, zadní kombinovaná LED světla ● ●

Stříbrné střešní ližiny a zadní spojler, dvě chromované koncovky výfuku (pouze pro 1,6 T-GDi a 2,0 CRDi) ● ●

Solární přední skla, zatmavená skla od B sloupku dozadu ● ●

Metalický lak karosérie 17 900 Kč

BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný u spolujezdce), boční airbagy vpředu, okenní airbagy pro přední a zadní sedadla ● ●

Aktivní hlavové opěrky vpředu, 3 zadní hlavové opěrky ● ●

Stabilizační systém VSM (protiprokluzový systém - TCS, ABS, EBD a brzdový asistent) ● ●

Autonomní nouzové brzdění AEB - ●

Systém řízení trakce při průjezdu zatáčkou ATCC (pro verze s pohonem všech kol) ● ●

Systém bránící převrácení vozu ROP, systém stabilizace přívěsu TSA, asistent pro rozjíždění do kopce HAC a pro sjíždění ze svahu DBC ● ●

Systém aktivní kapoty zmírňující následky v případě kolize s chodcem  ● ●

Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích - LKAS, rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost - SLIF ● ●

Sledovaní mrtvého úhlu vnějších zrcátek BSD, asistent změny jízdního pruhu LCA, upozornění na projíždějící vozidla při couvání - RCTA - ●

Funkce varovných světel při nouzovém brzdění, úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ● ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT

Anatomicky tvarovaná sedadla s prémiovým čalouněním ● ●

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, výškově a podélně nastavitelný volant ● ●

Elektrická bederní opěrka v sedadle řidiče ● ●

Kůží potažený volant a hlavice řadící páky ● ●

Vyhřívání volantu a předních sedadel ● ●

Flex Steer - možnost nastavení charakteristiky řízení - ●

Monitorování tlaku v pneumatikách, regulace osvětlení palubních přístrojů, funkce komfortního blikání - trojblik ● ●

Elektricky ovládaná přední a zadní okna (jednodotykové ovládání u řidiče) ● ●

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ● ●

Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka ● ●

Automatické světlomety (světelný senzor) ● ●

Automatické stěrače (dešťový senzor), vyhřívání předního skla pod stěrači ● ●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, alarm a imobilizér, dva sklopné klíče ● ●

Automatické uzamčení vozu při rozjezdu ● -

Automatická klimatizace s auto odmlžováním a s ionizérem (vč. chlazení schránky před spolujezdcem a zadních průduchů) - ●

Samostmívací vnitřní zrcátko s kompasem ● ●

Zadní parkovací senzory, tempomat s omezovačem rychlosti ● ●

Přístrojový panel s 3,5" TFT LCD displejem, palubní počítač ● ●

Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle, krytá kosmetická zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením ● ●

Zadní parkovací kamera s obrazem na displeji navigace - ●

ISG - stop and go systém ● -

Asymetricky dělená a sklopná zadní sedadla s nastavitelným sklonem opěradla, kapsy na opěradlech předních sedadel - ●

Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem, 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, zadní opěrka rukou ● ●

Fixační síť zavazadlového prostoru     ● ●

ISG - stop and go systém ● ●

Asymetricky dělená a sklopná zadní sedadla s nastavitelným sklonem opěradla, kapsy na opěradlech předních sedadel ● ●

Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem, 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, zadní opěrka rukou ● ●

Fixační síť zavazadlového prostoru     ● ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVIOTA

Integrovaná navigace s 8" dotykovým displejem, audiosystém + USB & iPod + 6 reproduktorů ● ●

Příjem DAB - ●

Bezplatné aktualizace mapových podkladů po dobu 10 let (1x ročně) v hodnotě 30 000 Kč ● ●

Ovládání audiosystému na volantu  ● ●

Bluetooth handsfree ● ●

ZÁRUKY A SLUŽBY

5 let záruka bez omezení ujetých km v ceně

5 let asistenční služby, 5 let kondiční prohlídky v ceně

●  standardní výbava -    nedodává se

Prvky výbavy nabízených verzí modelu Hyundai Tucson

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.

Autorizovaný prodejce:

www.hyundai.cz


