
REFERENČNÍ VŮZ HYUNDAI i40

VÝBAVA:

16" kola z lehkých slitin, pneumatiky 205/60 R16, Dojezdová rezerva, Prední i zadní zásterky
Projektorové prední svetlomety, LED denní svetla, LED prední mlhovky a kombinovaná LED zadní svetla
Vnejší zpetná zrcátka v barve vozu s integrovanými blikaci
Chromované kliky dverí, Solární prední skla a tmavá zadní skla
Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdelovac brzdné síly EBD + brzdový asistent BAS
Elektronický stabilizacní systém VSM (Vehicle Stability Management) vc. protiprokluzového systému TCS
Asistent pro rozjíždení do kopce HAC, Elektrická parkovací brzda s funkcí automatického brzdení
Airbag ridice a spolujezdce (vypínatelný u spolujezdce) a bocní airbagy pro prední sedadla
Okenní airbagy pro prední a zadní sedadla a kolenní airbag ridice, Aktivní prední operky hlavy
Funkce varovných svetel pri nouzovém brzdení, Úchyty pro detskou sedacku (Isofix)
Textilní calounení sedadel, Asymetricky delená, sklopná zadní sedadla, Kapsy na operadlech predních sedadel
Výškove nastavitelné sedadlo ridice/spolujezdce, Vyhrívání predních sedadel, Elektricky ovládané sedadlo ridice
Výškove a podélne nastavitelný volant, Kuží potažený vyhrívaný volant a hlavice radící páky
Volitelné režimy elektrického posilovace rízení, Otáckomer, palubní pocítac a regulace osvetlení palub.prístroju
Elektricky ovládaná prední a zadní okna, Elektricky ovládaná, vyhrívaná a sklopná vnejší zpetná zrcátka
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a alarm, Automatické uzamcení vozu pri rozjezdu
Dvouzónová automatická klimatizace s funkcí automatického odmlžování, Monitorování tlaku v pneumatikách
Prední a zadní parkovací senzory, Samostmívací vnitrní zrcátko
Fixacní sít zavazadlového prostoru a vnitrní ochranná sít za zadními sedadly, osvetlení zavazadlového prostoru
Systém sklápení operadel zadních sedadel ze zavazadlového prostoru jedním dotykem
Funkce komfortního blikání - trojblik, digitální hodiny a zobrazení vnejší teploty
Tempomat s omezovacem rychlosti, Automatické svetlomety a sterace (svetelný a deštový senzor)
Rádio s (MP3+RDS) + USB & iPod + 6 reproduktoru (2 prední + 2 zadní + 2 výškové),
Ovládání autorádia na volantu a Bluetooth handsfree, 
Paket Success

al.kola 17", pneu 215/50 R17
integrovaná navigace
zadní parkovací kamera
barevný dotykový displej
príjem DAB
bezplatné aktualizace mapových podkladu po dobu záruky 

i40 Kombi EXPERIENCE 1.7 CRDi 141k 6st.man.

Cena nového vozu 791  790 Kč
SLEVA  356 790 Kč

CENA   REFERENČNÍHO VOZU

449 000 Kč

Do provozu: 2017
Najeto:          20 000 km


