Nowy i10, rocznik 2020 1.0 MPI 5MT (67 KM)

cena łącznie

49 000 zł

Podsumowanie
Wyposażenie

Access
+ 0 zł

●
●
●
●

Model

Nowy i10

●
●
●

cena bazowa: 43 900 zł

●

Silnik

●

1.0 MPI 5MT (67 KM)

●

+ 1 200 zł zł
●

Kolor

Polar White

●
●

+ 0 zł

●

Opcje dodatkowe

●

●

●
●

Pakiet Cool&Sound Klimatyzacja manualna, Radio z RDS, Zdalne
sterowanie radiem z kierownicy, Regulacja wysokości fotela
kierowcy
+ 3 900zł

●
●
●
●

Promocje

Brak wybranych promocji

●
●
●

Akcesoria

●

Brak wybranych akcesoriów
Gwarancja

●
●

5 lat gwarancji bez limitu kilometrów

●
●
●
●
●
●

Bezpieczeństwo
Przednie poduszki bezpieczeństwa z wyłącznikiem
Boczne poduszki bezpieczeństwa i kurtyny
ABS+ESC
Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach
Blokada dziecięca tylnych drzwi
Regulacja wysokości kolumny kierowniczej
Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
Asystent zapobiegania kolizji czołowych (z wykrywaniem pieszych
i samochodów) (FCA)
System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW)
System ratunkowy E-CALL
Komfort
Wspomaganie kierownicy
Komputer pokładowy z 3,5" kolorowym wyświetlaczem
Tempomat
System Stop/Go (ISG)
System monitorowania ciśnienia w oponach
Ogranicznik prędkości
Gniazdko 12V na konsoli centralnej
Przednie głośniki
Immobilizer
Centralny zamek
Przednie szyby elektryczne
Wewnętrzne
Tapicerka materiałowa Obsidian Black
Zagłówki przednie z regulacją
Kanapa tylna dzielona
Oświetlenie przedniej części kabiny
Zewnętrzne
Przednie reflektory halogenowe
Światła do jazdy dziennej
Podgrzewana tylna szyba
Automatyczne włączanie świateł
Zintegrowany tylny spoiler
Trzecie światło stop LED
Zestaw naprawczy
Felgi stalowe 14" z kołpakami

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
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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.

Auto Świat nr 5 (1206) 28 stycznia 2019 r. Raport Jakości 2018 Auto Świat nr 5 (1157) 29 stycznia 2018 oraz Raport Jakości 2019 Auto Świat nr 5 (1206) 28 stycznia 2019 r. Kryteria oceny: powszechne usterki, akcje naprawcze, testy
długodystansowe, raport TÜV, gwarancja. Tabela nie obejmuje marek, które nie były klasyfikowane z powodu niepełnych danych do wszystkich kryteriów.
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