
Akční nabídka operativního leasingu pro vozidla H350
Značkový full-service operativní leasing

Měsíční splátka kromě nájmu vozidla zahrnuje také:
- údržbu a servis po celou dobu pronájmu vč. výměny pneu (zimní/letní)
- Hyundai pojištění

● povinné ručení
● celoevropské havarijní pojištění se spoluúčastí 5% (min. 5 000 Kč), vč. pojištění proti odcizení
● připojištění čelních skel
● GAP pojištění po celou dobu pronájmu

- poplatek za rádio, silniční daň a přihlášení vozidla

36 měsíců nebo 90 000 km

Model Motor Výkon 
(kW/k) Převodovka Výbavový stupeň Cena vozu

(bez DPH)
Měsíční splátka 

vč. pojištění (bez DPH)
Měsíční splátky 

vč. pojištění (s DPH)

H350 5,5m 2,5 CRDi 110/150
6st. manuální, 

pohon zadních kol
Entry Plus 679 000 Kč 8 923 Kč 10 796 Kč

H350 6,2m 2,5 CRDi 110/150
6st. manuální, 

pohon zadních kol
Entry Plus 709 000 Kč 8 649 Kč 10 465 Kč

36 měsíců nebo 150 000 km

Model Motor Výkon 
(kW/k) Převodovka Výbavový stupeň Cena vozu

(bez DPH)
Měsíční splátka 

vč. pojištění (bez DPH)
Měsíční splátky 

vč. pojištění (s DPH)

H350 5,5m 2,5 CRDi 110/150
6st. manuální, 

pohon zadních kol
Entry Plus 679 000 Kč 11 559 Kč 13 986 Kč

H350 6,2m 2,5 CRDi 110/150
6st. manuální, 

pohon zadních kol
Entry Plus 709 000 Kč 11 309 Kč 13 683 Kč

Poskytovatelem nabídky operativního leasingu je společnost ČSOB Leasing, a.s.
Nabídka obsahuje zvýhodnění pro velkoodběratele na vybrané skladové vozy a je k dispozici u vybraných autorizovaných partnerů Hyundai, provozujících 
Centrum užitkových vozidel.



VNĚJŠÍ VÝBAVA Entry Plus
Ocelové ráfky 16", pneumatiky 235/65 R16 ●

Příprava pro tažné zařízení ●

Denní svícení integrované v hlavních světlometech ●

Blikače integrované ve zpětných zrcátkách ●

Vnější boční bezpečnostní osvětlení (pouze verze 6.2 m) ●

Zadní křídlové dveře otevíratelné do úhlu 180°, pravé boční posuvné dveře ●

Převodový poměr 3.538 ●

BEZPEČNOST
Stabilizační systém VDC (včetně ABS, kontroly trakce a ochrany proti převrácení) ●

Asistent pro rozjíždění do kopce HAC ●

Kotoučové brzdy vpředu i vzadu ●

Airbag řidiče ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT
Sedadla čalouněná vinylem ●

Dvoumístné uspořádání sedadel, sluneční clona u řidiče ●

Třímístné uspořádání sedadel a dodatečné odkládací prostory, dvě sluneční clony ●

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ●

Klimatizace (manuální) přední části vozu a chlazená schránka u spolujezdce ●

Elekricky ovládaná přední okna ●

Vyhřívaná vnější zrcátka ●

Dělící přepážka se sklem ●

Držák nápojů a 12V zásuvka ●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (ovládá i dveře přepravního prostoru) ●

Osvětlený nákladový prostor, integrovaná upínací oka ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA
Příprava pro autorádio (konektor, anténa, reproduktory) ●

PAKETY VÝBAV
Plus
- Třímístné uspořádání sedadel a dodatečné odkládací prostory, dvě sluneční clony
- Klimatizace (manuální) přední části vozu a chlazená schránka u spolujezdce
- Vyhřívaná vnější zrcátka
- Dělící přepážka se sklem

●

ZÁRUKY A SLUŽBY
3 roky záruka bez omezení ujetých km a 3 roky asistenční služby v ceně

5 let záruka s omezením 200 000 km a 5 let asistenční služby 1 Kč

* bližší informace Vám poskytne prodejce     ● standardní výbava     + součást paketu     - nedodává se

Všechny ceny se rozumějí v Kč bez DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a pro  vedení bez předchozího 
upozornění.
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor Czech s.r.o, a neza vazují k uzavření 
smlouvy. Fotografie je pouze ilustrativní.   
Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližší autorizované centrum užitkových vozů Hyundai.

Hyundai H350 Van Entry Plus


