
Motor a výbava Prevodovka Výkon 
(kW/k)

Cenníková
cena Bonus* Akciová 

cena

1,2i PLAY 5 M 62/84 17 340 € 1 500 € 15 840 €

1,0 T-GDi PLAY 6 M 74/100 18 240 € 1 500 € 16 740 €

1,0 T-GDi PLAY 7 DCT 74/100 19 640 € 1 500 € 18 140 €

Cenník osobných vozidiel platný od 2. 1. 2023. Foto je ilustračné.

Hyundai i20  
v edícii PLAY

Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov je unikátny benefit, ktorý sa 
vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému 
zákazníkovi podľa podmienok stanovených v garančnej knižke.

Výhodné financovanie ponúka možnosť financovať nákup vozidla Hyundai za zvýhodnených podmienok, 
prostredníctvom finančného produktu Refresh paušál.

* Bonus 1 500 € platí len pri financovaní nákupu vozidla prostredníctvom produktov Výhodného financovania a zároveň využití benefitu Zimné pneumatiky 
alebo využitím benefitu Zimné pneumatiky v prípade platby v hotovosti. Bližšie informácie k Bonusu, 5-ročnej záruke, Výhodnému financovaniu a benefitu 
Zimné pneumatiky získate u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Hyundai.

Zimné pneumatiky sú benefitom, pri ktorom má zákazník možnosť získať sadu 4 ks zimných pneumatík 
so zľavou až do 65 %.

Špeciálna výbava PLAY s bohatou výbavou za zvýhodnenú cenu.

AKCIOVÁ 

PONUKA



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA PLAY

PREVODOVKA A POHON

Systém inteligentného manažmentu alternátora ●
ISG (Stop Go systém) ●

VONKAJŠIA VÝBAVA

Rozmer pneumatík 195/55 R16
Zliatinové disky kolies ●
Dojazdové rezervné koleso ●
Zadné kotúčové brzdy s rozmerom 14" – len s motorom 1,0 T-GDi 74 kW ●
Nárazníky vo farbe vozidla ●
Vonkajšie kľučky vo farbe vozidla ●
Predné halogénové svetlomety ●
LED denné svetlá ●
Predné AERO stierače ●
Metalický lak 590 €

BEZPEČNOSŤ 

Antiblokovací systém ABS, multikolízna brzda MCB ●
Stabilizačný systém ESC + manažment stability vozidla VSM ●
Asistent na rozjazd do kopca HAC ●
Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný) ●
Predné bočné airbagy ●
Okenné airbagy vpredu a vzadu ●
Výškovo nastaviteľné predné bezpečnostné pásy na predných sedadlách ●
Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu) ●
Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA – detekcia vozidiel, chodcov ●
Systém na sledovanie únavy vodiča DAW ●
Upozornenie na odjazd vpredu stojaceho vozidla LVDA ●
Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA ●
Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti – asistent sledovania dopravných značiek ISLA ●
Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA ●
E-call – automatické tiesňové volanie ●
Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA bez senzorov ●
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS ●
Úchytky na detskú sedačku (Isofix) ●



VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

Elektrický posilňovač riadenia ●
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant ●
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča ●
Látkové čalúnenie sedadiel ●
Kožený volant a hlavica radiacej páky ●
Zadné sedadlá delené v pomere 6 : 4 ●
Predná lakťová opierka ●
Predné kozmetické zrkadlá v slnečnej clone/osvetlenie kozmetických zrkadiel/osvetlenie interiéru ●/●/●
Tónované sklá ●
Funkcia komfortného blikania – trojblik ●
Palubný počítač ●
El. ovládanie predných okien/zadných okien/s bezpečnostnou funkciou proti privretiu na strane vodiča ●/●/●
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom a imobilizérom ●
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie zrkadlá ●
Prístrojová doska Supervision s 10,25" LCD displejom ●
Automatická klimatizácia ●
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti ●
Manuálne prepínateľné vnútorné spätné zrkadlo ●
Dažďový a svetelný senzor ●/●
Zadné parkovacie senzory ●

PLAY

Vonkajšie spätné zrkadlá lakované v lesklej čiernej farbe s ukazovateľmi smeru ●
Poťah stropu interiéru v čiernej farbe ●
Zatmavené zadné okná ●
Winter Pack (vyhrievané predné sedadlá a vyhrievaný veniec volantu) ●
Smart Pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom, bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu) ●

AUDIO
Rádio s 8" farebným LCD, RDS a služby Apple CarPlay/Android Auto – podporujúce bezdrôtové zrkadlenie  
mobilného telefónu ●

Ovládanie audiosystému na volante ●
USB, digitálne rozhlasové vysielanie DAB ●
Bluetooth ●
Zadná parkovacia kamera ●
Počet reproduktorov 6

ZÁRUKY A SLUŽBY

5 rokov záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov v cene
5 rokov asistenčná služba v cene
5 rokov zvýhodnená prehliadka v cene

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA PLAY

Odporúčané ceny sú uvádzané v € s DPH a majú informatívny a nezáväzný charakter. Bonus len pre individuálnych zákazníkov. Ceny zahŕňajú poplatok do recyklačného fondu. 
Dovozca si vyhradzuje právo na zmenu odporúčaných cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o konečnej cene a o možnostiach kombinácie výbavy  
v prípade konkrétnych modelov dostanete u autorizovaného predajcu.

● štandardná výbava



Balík Protection – gumový

Balík Light

Balík Protection – kombinovaný

Sada kompletných zimných kolies 15"

Príslušenstvo & Servis

S originálnym príslušenstvom vás na cestách nič neprekvapí. Bolo navrhnuté tak, aby od prvého dňa poskytlo 
maximálnu ochranu a pohodlie nielen vám, ale aj vášmu vozidlu Hyundai. Vyberte si spomedzi balíkov 
originálneho príslušenstva za akciové ceny.

Akcia platí len pri zakúpení nového vozidla Hyundai. Uvedené ceny akciových balíkov neobsahujú dodatočné 
náklady na montáž. Prezentované balíky nemusia byť kompatibilné so všetkými verziami daného modelu 
vozidla. Bližšie informácie o akciových balíkoch originálneho príslušenstva získate u autorizovaného predajcu 
motorových vozidiel značky Hyundai.

So Servisnou zmluvou Hyundai máte teraz možnosť získať pravidelnú údržbu svojho vozidla na najvyššej 
kvalitatívnej úrovni, a to pri absolútnej kontrole nákladov.

Viac informácií o produkte Servisná zmluva Hyundai nájdete  
na www.hyundai.sk/predaj-a-sluzby/servisna-zmluva alebo u autorizovaných predajcov Hyundai.

- Sada gumových rohoží
- Vanička batožinového priestoru
- Poistné matice kolies
Akciová cena 139 €

- LED osvetlenie priestoru na nohy, predné
- LED osvetlenie priestoru na nohy, zadné
Akciová cena 149 €

Sada obsahuje:
- 4x oceľový disk 15"
- 4x pneumatika Hankook 185/65 R15

* Foto je ilustračné.  
Uvedená cena platí ako alternatíva  
k benefitu „Zimné pneumatiky  
za zvýhodnenú cenu“

18 %
Zľava

26 %
Zľava

16 %
Zľava

299 €*

- Sada velúrových rohoží
- Vanička batožinového priestoru
- Poistné matice kolies
Akciová cena 119 €

Servisná zmluva Hyundai

Originálne príslušenstvo Hyundai

Model Motor Maximálny počet 
mesiacov

Maximálny počet 
najazdených km

Cena 
vrátane DPH

i20
1,2i 60 75 000 1 250 €

1,0 T-GDi 60 75 000 1 300 €


