Hyundai

Nové osobní a terénní vozy Hyundai
8 vozů ihned k vyzkoušení a odběru

Hyundai i30 kombi 1,0 trikolor
komfort

vyr. 2017, kombi/5, benzin 88 kW
...
cena 339 400 Kč

Hyundai i30 kombi 1,0 trikolor
komfort

Hyundai i30 kombi 1,0 trikolor
komfort

vyr. 2017, kombi/5, benzin 88 kW
...
cena 339 400 Kč

Hyundai i30 kombi 1,0 trikolor
komfort

Hyundai i30 kombi 1,0 trikolor
komfort

vyr. 2017, kombi/5, benzin 88 kW
...
cena 339 400 Kč

Hyundai i30 1.6i Trikolor Komfort

vyr. 2017, kombi/0, benzin 88 kW
vyr. 2017, kombi/5, benzin 88 kW
...
cena 339 400 Kč

vyr. 2017, kombi/5, benzin 88 kW
...
cena 339 400 Kč

manuální převodovka, 8x airbag, ABS,
klimatizace, tempomat, litá kola,
multifunkční volant, mlhovky,
autorádio, venkovní teploměr,
vyhřívaná...
cena 315 001 Kč sleva 100 989 Kč

Hyundai i40 1,7 CRDi Experience
Success

Hyundai i40 1,7 CRDi Experience
Success
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vyr. 2016, kombi/5, nafta 104 kW
manuální převodovka, 8x airbag, ABS,
brzdový asistent, stabilizace podvozku
(ESP), protiprokluzový systém kol
(ASR), posilovač řízení, aut. ...
cena 489 990 Kč sleva 239 900 Kč

vyr. 2016, kombi/5, nafta 104 kW
manuální převodovka, 8x airbag, ABS,
brzdový asistent, stabilizace podvozku
(ESP), protiprokluzový systém kol
(ASR), posilovač řízení, aut. ...
cena 519 000 Kč sleva 210 890 Kč

Ojeté osobní a terénní vozy Hyundai
16 prověřených vozů k otestování a nákupu

Hyundai Accent 1,3 1.maj., ČR, AC Hyundai Coupé 2,0 CVVT Dynamic Hyundai Getz 1,3 AC,

vyr. 04/2006, liftback/5, benzin 63 kW vyr. 06/2007, kupé/3, benzin 105 kW

2x airbag, ABS, autorádio, CD
přehrávač, centrál dálkový, dělená
zadní sedadla, denní svícení, el. okna,
el. zrcátka, imobilizér, klimatizac...
cena 43 000 Kč

Hyundai Getz 1.1

4x airbag, ABS, alarm, aut.
klimatizace, CD přehrávač, centrál
dálkový, dělená zadní sedadla, el.
přední okna, el. zrcátka, imobilizér,
litá...
cena 329 000 Kč

Hyundai Grandeur 2,2 CRDI

vyr. 02/2005, hatchback/5, benzin 62
kW
2x airbag, airbag řidiče, autorádio, CD
přehrávač, centrální zamykání, dělená
zadní sedadla, el. přední okna, el.
zrcátka, imobilizér, klima...
cena 19 000 Kč

Hyundai i20 1,3 1.maj., ČR
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vyr. 07/2006, hatchback/5, benzin 48 vyr. 06/2007, sedan/4, nafta 114 kW
kW
10x airbag, ABS, aut. klimatizace, aut.
airbag řidiče, autorádio, CD přehrávač, převodovka, autorádio, CD přehrávač,
dělená zadní sedadla, imobilizér, litá centrál dálkový, centrální zamykání,
kola, pevná střecha, plní 'EURO IV',
denní svícení, dřevěné obl...
zámek řadící páky...
cena 129 000 Kč

vyr. 08/2013, hatchback/5, benzin 62
kW
6x airbag, ABS, airbag řidiče,
autorádio, AUX, brzdový asistent, CD
přehrávač, centrální zamykání,
deaktivace airbagu spolujezdce,
dělená za...

cena 39 000 Kč
cena 135 000 Kč

Hyundai i30 1,6 CRDi ČR, servis,
nehavaro

Hyundai i40 1,7 CRDi PREMIUM

Hyundai i40 1,7 CRDi Experience
Success

vyr. 04/2014, kombi/5, nafta 100 kW
vyr. 07/2009, hatchback/5, nafta 84
kW
10x airbag, ABS, aut. klimatizace,
autorádio, CD přehrávač, centrál
dálkový, deaktivace airbagu
spolujezdce, dělená zadní sedadla, el.
okna,...

vyr. 02/2015, kombi/5, nafta 100 kW
6x airbag, ABS, aut. klimatizace, aut.
převodovka, aut. zabrzdění v kopci,
autorádio, AUX, centrál dálkový,
deaktivace airbagu spolujezdce, ...

6 rychlostních stupňů, 6x airbag, aut.
klimatizace, autorádio, AUX, bluetooth,
CD přehrávač, centrál dálkový,
deaktivace airbagu spolujezdce...

cena 379 000 Kč
cena 329 000 Kč

cena 96 000 Kč

Hyundai i40 1,7 CRDi Experience
Success

Hyundai i40 1,7 CRDi WG
Experience Succes

Hyundai i40 1,7 CRDi WG
Experience Succes
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vyr. 01/2015, kombi/5, nafta 100 kW

vyr. 06/2018, kombi/5, nafta 104 kW

vyr. 02/2018, kombi/5, nafta 104 kW

6 rychlostních stupňů, 6x airbag, ABS,
airbag řidiče, alarm, aut. zabrzdění v
kopci, autorádio, AUX, bluetooth,
brzdový asistent, CD přehráv...

6 rychlostních stupňů, 6x airbag, ABS,
airbag řidiče, autorádio, AUX,
bluetooth, brzdový asistent, CD
přehrávač, centrál dálkový,
deaktivace...

6 rychlostních stupňů, 6x airbag, ABS,
airbag řidiče, autorádio, AUX,
bluetooth, brzdový asistent, CD
přehrávač, centrál dálkový,
deaktivace...

cena 298 999 Kč
cena 509 000 Kč

Hyundai i40 1,7 CRDi WG
Experience Succes

Hyundai Matrix 1,6 N1

vyr. 04/2008, kombi/5, benzin 76 kW

cena 519 000 Kč

Hyundai Matrix 1,8 GLS

vyr. 12/2003, kombi/5, benzin 90 kW

vyr. 03/2015, kombi/5, nafta 100 kW
2x airbag, ABS, autorádio, centrální
4x airbag, ABS, autorádio, CD
6 rychlostních stupňů, 6x airbag, ABS, zamykání, dělená zadní sedadla, el.
přehrávač, dělená zadní sedadla, el.
airbag řidiče, alarm, aut. zabrzdění v okna, el. zrcátka, imobilizér,
okna, el. zrcátka, imobilizér,
kopci, autorádio, AUX, bluetooth,
klimatizace, manuální převodovka, ml...klimatizace, manuální převodovka,
brzdový asistent, CD přehráv...
mlhovky,...
cena 29 000 Kč
cena 389 000 Kč

cena 19 000 Kč

Hyundai Matrix 1,6 i GLS N1 DPH
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vyr. 03/2008, kombi/5, benzin 76 kW
4x airbag, ABS, airbag řidiče, centrální
zamykání, dělená zadní sedadla, el.
okna, el. zrcátka, imobilizér,
klimatizace, manuální převodovka...
cena 55 001 Kč
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