i30 Wagon, rocznik 2018 - Rocznik modelowy 2019 1.4 MPI 6MT (100 KM)

cena

73 500 zł

Podsumowanie
Wyposażenie

Classic Plus
Bez dopłaty

●
●
●
●

Model

i30 Wagon

cena: 70100 zł

●
●
●

Silnik

1.4 MPI 6MT (100 KM)

●
●
●

+ 0 zł zł

●
●

Kolor

Micron Grey

●
●

+ 2300 zł

●

Opcje dodatkowe

●

●

Pakiet BUSINESS: Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów,
regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy, system
Bluetooth

●

●
●
●

Promocje

Brak wybranych promocji

●
●
●
●

Akcesoria

Brak wybranych akcesoriów

●
●
●

Gwarancja

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

Audio
Liczba głośników 4
Zdalne sterowanie audio na kierownicy
Radio z RDS, 5” z ekranem mono
Podłączenie AUX, USB
Bezpieczeństwo
Przednie poduszki bezpieczeństwa
Wyłącznik poduszki bezpieczeństwa pasażera
Przednie poduszki boczne
Boczne poduszki kurtynowe
Mocowanie fotelików dziecięcych
Ilość tarcz hamulcowych/wentylowane 4/2
ABS/ESC/VSM - systemy kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu
HAC - system kontroli podjazdu
System autonomicznego hamowania (tryb miejski)(AEB)
System utrzymywania pasa ruchu (LKAS)
System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA)
Blokada drzwi tylnych
Sygnalizacja niezapiętych pasów
Komfort
Czujniki ciśnienia w oponach
Elektryczne wspomaganie kierownicy
Przednie i tylne szyby elektryczne
Gniazdko 12V
Gniazdko 12V w bagażniku
Centralny zamek, składany kluczyk, alarm
Klimatyzacja manualna
Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia
Tempomat
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
Regulacja wysokości siedzenia kierowcy
Lampki do czytania z przodu
Wewnętrzne
Tapicerka materiałowa
Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem
Zestaw zegarów z centralnym wyświetlaczem mono 3,5”
Centralny schowek na okulary nad głową
Daszki przeciwsłoneczne
Podłokietnik przedni
Dwupoziomowa podłoga bagażnika
Roleta przestrzeni bagażowej
Zewnętrzne
Przedni grill w kolorze czarnym
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Spoiler dachowy
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze
zintegrowanymi kierunkowskazami
Automatyczne światła
Inteligentne światła drogowe
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Przednie światła projekcyjne (mijania)
Dojazdowe koło zapasowe
Relingi dachowe

Informacje zawarte w Konfiguratorze Hyundai nie stanowią potwierdzenia dostępności poszczególnych modeli pojazdów, wersji wyposażenia oraz wariantów promocyjnych. Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w Konfiguratorze Hyundai, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. Dostępność wybranych wersji wyposażenia oraz wariantów
promocyjnych należy sprawdzić w salonach Autoryzowanego Dealera Hyundai. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wzory kolorów wnętrz i nadwozia przedstawione w Konfiguratorze Hyundai
mogą różnić się od rzeczywistych z powodu ograniczeń technologii druku. Wszelkie informacje podane w Konfiguratorze Hyundai nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje znajdujące się w Konfiguratorze
Hyundai nie stanowią i nie będą stanowić części umowy nabycia samochodu zawartej między konsumentem a Autoryzowanym Dealerem Hyundai. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie
jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. 5-letnia Gwarancja Bez Limitu Kilometrów Hyundai dotyczy jedynie tych samochodów Hyundai, które były sprzedane Klientowi
końcowemu przez Autoryzowanego Dealera Hyundai na warunkach opisanych w książce gwarancyjnej. Podane w Konfiguratorze Hyundai informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji.
Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów
stanowiskowych wykonanych w warunkach zgodnych z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w
warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz
jego obciążenie. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym salonie Autoryzowanego Dealera Hyundai.

2

