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Rocznik 2017

Promocyjne finansowanie

Atrakcyjne ubezpieczenie

Atrakcyjne ubezpieczenie

Premiere

Cennik
B Y

SILNIK / WERSJA
SILNIKI
BENZYNOWE
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PREMIERE COMFORT

PREMIERE STYLE

1.0 T-GDi 6MT 2WD (120 KM)

73 990

79 990

1.6 T-GDi 7DCT 4WD (177 KM)

-

96 990

6MT - manualna skrzynia biegów, 7DCT - dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów

Ilość ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Cennik detaliczny PLN. Dotyczy samochodów z roku produkcji 2017. Cennik ważny od 18.10.2017 r.
Szczegóły oferty dostępne są na www.hyundai.pl oraz u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.
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Wybrane elementy wyposażenia
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Premiere Comfort

Wyświetlacz 7” z systemem audio

Tylna kamera cofania

Skórzane koło kierownicy
i dźwignia zmiany biegów

Klimatyzacja automatyczna
z funkcją odparowywania szyb

System monitorujący poziom
koncentracji kierowcy (DAA)

Elektrycznie sterowane
przednie i tylne szyby

Przednie reflektory projekcyjne
i światła LED do jazdy dziennej

Elektryczne sterowane i podgrzewane
boczne lusterka z kierunkowskazami
LED

Relingi dachowe
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Premiere Style

Nawigacja z 8 calowym
ekranem dotykowym

System Premium audio KRELL

Dostęp bezkluczykowy

Podgrzewane siedzenia

Przednie czujniki parkowania

Kolorowy wyświetlacz 4,2’’ LCD

Chromowany grill

Srebrne elementy
wykończenia nadwozia

Przyciemniane tylne szyby
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Wyposażenie
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Bezpieczeństwo
Przednie poduszki bezpieczeństwa
Boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa
Wyłącznik poduszki bezpieczeństwa pasażera
Regulowane wysokości przednich i tylnych zagłówków
System mocowania foteli dziecięcych Isofix w tylnych fotelach
Tylne drzwi z blokadą otwarcia podczas jazdy
Systemy kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu - VDC (ESC/ESP)
System utrzymania toru jazdy (LKAS)
Systemy kontroli zjazdu i podjazdu (DBC i HAC)
System autonomicznego hamowania (tryb miejski z wykrywaniem pieszych) (AEB+)
System monitorujący poziom koncentracji kierowcy (DAA)
Immobilizer

Premiere Comfort

Premiere Style





































2 000 zł

2 000 zł









Komfort
Centralny zamek sterowany pilotem (składany kluczyk)
Kluczyk zbliżeniowy i przycisk Start / Stop
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne (kierowcy Auto Up & Down)
Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (MDPS)
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
Podgrzewana kierownica
















Podgrzewane przednie fotele



Siedzenie kierowcy regulowane na wysokość
Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego (kierowca)
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
System Stop/Go (ISG)
Lusterko fotochromatyczne
Informacja o niskim poziomie płynu w spryskiwaczach
Gniazda 12V w centralnej konsoli (2 szt.)
Wyciszenie maski
Klimatyzacja automatyczna z funkcją odparowywania szyb
Czujnik deszczu
Tylne czujniki parkowania
Przednie czujniki parkowania
Tylna kamera cofania





































2 200 zł

2 200 zł
2 000 zł








Zewnętrzne
Lakier metaliczny/perłowy/metaliczno-perłowy (Velvet Dune bez dopłaty)
Dach i lusterka zewnętrzne w kolorze Dark Knight lub Phantom Black
Felgi aluminiowe 6.5J X 16” z oponami 205/60



Felgi aluminiowe 7.0J X 17” z oponami 215/55



Hamulce tarczowe przód i tył
Czujniki ciśnienia w oponach z funkcją wskazywania wartości
Zestaw naprawczy
Pas przeciwsłoneczny szyby przedniej

















Przyciemniane szyby tylne



Szyby atermiczne
Podgrzewana tylna szyba z wyłącznikiem czasowym
Grill przedni w kolorze czarnym
Chromowany grill przedni
Elementy wykończenia nadwozia - tylna osłona podwozia i listwy boczne w kolorze
srebrnym oraz nadkola w kolorze antracytowym
Elektrycznie regulowane lusterka boczne
Podgrzewane lusterka boczne
Lusterka boczne w kolorze nadwozia (w zależności od wybranego koloru dachu)
Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Relingi dachowe
Tylny spojler w wysoko umieszczonym światłem STOP (LED)
Przednie światła projekcyjne
Światła do jazdy dziennej LED
Przednie światła przeciwmgielne
Automatycznie włączane światła
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Wyposażenie
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Wewnętrzne
Skórzane koło kierownicy i gałka dźwigni zmiany biegów
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem i podświetleniem
Schowek na okulary
Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym
Tapicerka materiałowa
Konsola centralna z zamykanym podłokietnikiem i uchwytem na napoje
Wielofunkcyjny komputer - 3,5" monochromatyczny
Wielofunkcyjny komputer - 4,2" kolorowy z funkcją przyciemniania
Oświetlenie drugiego rzędu
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Kieszenie w oparciach siedzeń przednich
Składane tylne oparcie i dzielone 60:40
Dwupoziomowa podłoga bagażnika
Półka przestrzeni bagażowej
Siatka mocująca bagaż

H Y U N D A I

Premiere Comfort

Premiere Style































Audio
Sterowanie radiem i komputerem pokładowym w kierownicy
Gniazda USB & AUX
System Bluetooth
Integracja z telefonami mobilnymi
6 głośników (w tym 2 tweetery)
8 głośników (w tym 2 tweetery+subwoofer)
System nagłośnienia KRELL ze wzmacniaczem
Radio z RDS i możliwością odtwarzania plików MP3 i wyświetlaczem kolorowym 7" oraz
kamerą cofania
Nawigacja z 8'' dotykowym ekranem, cyfrowym radiem DAB i programem aktualizacji
MapCare i funkcją rozpoznawania znaków

















Pakiety
Pakiet wykończenia wnętrza Lime lub Red
- Czarna tapicerka materiałowo-skórzana (elementy wykonane ze skóry ekologicznej)
z obszyciem Lime lub Red
- Pasy bezpieczeństwa w kolorze Lime lub Red
- Obramowanie nawiewów, stacyjki i skrzyni biegów w kolorze Lime lub Red
- Perforowana kierownica skórzana
- Elementy drzwi częściowo pokryte skórą ekologiczną
- Klamki wewnętrzne i elementy kierownicy pokryte błyszczącym tworzywem
sztucznym w kolorze czarnym
- Deska rozdzielcza pokryta miękkim materiałem
- Podłokietnik na tylnym siedzeniu z uchwytem na napoje

1 700 zł

Gwarancja

5 lat gwarancji bez limitu kilometrów* wyraża nasze zaangażowanie w oferowanie najwyższej jakości i świetnej obsługi.
Dzięki temu będziesz cieszyć się jazdą przez długie lata.
Gwarancja obejmuje również:
5 lat Assistance | Pięcioletnia usługa pomocy drogowej obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu. W zależności od sytuacji zapewniamy:
holowanie do najbliższego dealera Hyundaia, pojazd zastępczy, transport pasażerów lub zakwaterowanie. Szczegółowe warunki u dealerów.
5 lat bezpłatnej kontroli stanu technicznego | Raz w roku użytkownik ma prawo do wykonania w ASO bezpłatnego sprawdzenia pięciu punktów
kontrolnych samochodu. Usługa jest wykonywana poza przeglądami wynikającymi z harmonogramu przeglądów okresowych.

5

Kolory nadwozia

B Y

VELVET DUNE

CHALK WHITE

LAKE SILVER

metaliczno-perłowy (bez dopłaty)

metaliczny

metaliczno-perłowy

PHANTOM BLACK

DARK KNIGHT

PULSE RED

perłowy

perłowy

metaliczno-perłowy

ACID YELLOW

BLUE LAGOON

CERAMIC BLUE

metaliczno-perłowy

metaliczno-perłowy

metaliczno-perłowy

H Y U N D A I

Kolory dachu

Dach w kolorze lakieru

dostępny dla wszystkich kolorów
(bez dopłaty)

Phantom Black

Dark Knight

opcja dodatkowa dostępna dla kolorów nadwozia:
Dark Knight, Blue Lagoon, Ceramic Blue

opcja dodatkowa dostępna dla kolorów nadwozia:
Chalk White, Lake Silver, Phantom Black,
Pulse Red, Acid Yellow

Kolory wnętrza

Czarna tapicerka materiałowa (bez dopłaty)

Tapicerka materiałowo-skórzana z obszyciem Lime

Tapicerka materiałowo-skórzana z obszyciem Red

Pakiety wykończenia wnętrza

Red (tapicerka materiałowo-skórzana)

Lime (tapicerka materiałowo-skórzana)

opcja dostępna dla kolorów nadwozia:
Phantom Black, Dark Knight, Pulse Red

opcja dostępna dla kolorów nadwozia:
Velvet Dune, Chalk White, Lake Silver, Acid Yellow, Blue Lagoon, Ceramic Blue

*Powyższe informację nie określają wszystkich warunków gwarancji. W przypadku, gdy zakup samochodu nastąpił w celu prowadzenia
jednej z następujących działalności gospodarczych: taksówka, wypożyczalnia, płatny przewóz osób, gwarancja mechaniczna wynosi
3 lata (36 miesięcy) z limitem 100 000 km kilometrów w zależności, co wystąpi wcześniej, podobne ograniczenia dotyczą innych
elementów gwarancji. Szczegóły u Dealerów. Podane dane mają charakter informacyjny.
Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Książce Gwarancyjnej.
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Silnik
Oznaczenie silnika
Rodzaj paliwa
Norma spalin
Pojemność silnika (cm3)
Średnica x skok
Układ paliwowy
Rodzaj rozrządu
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder
Stopień sprężania
Skrzynia biegów
Rodzaj napędu

1.0 T-GDI (120KM)

1.6 T-GDI (177KM)
Bezołowiowa
EURO VI

998
71,0 x 84,0

1591
77 x 85,44
Wtrysk wielopunktowy bezpośredni
DOHC

3/4

4/4
10:1

6MT
2WD

7DCT
4WD

120/6000
172/1500-4000
181
12,0

177/5500
265/1500-4500
205
7,9

6,0
6,3
4,7
5,0
5,2
5,4
117
125

8,0
6,0
6,7
153

Osiągi
Moc maksymalna (KM / przy obr./min)
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min)
Prędkośc maksymalna (km/h)
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

Zużycie paliwa i emisja CO2

koła 16”
koła 17”
koła 16”
koła 17”
koła 16”
koła 17”
koła 16”
koła 17”

Cykl miejski (l/100 km)
Cykl pozamiejski (l/100 km)
Cykl mieszany (l/100 km)
Emisja CO2 - wartość uśredniona (g/km)

Wymiary i masy
Liczba miejsc siedzących
Długość/szerokość bez lusterek/wysokość(mm)
Rozstaw osi (mm)

5
4165/1800/1565
2600
1575/1584
1563/1572
5,3

koła 16”
koła 17”

Rozstaw kół przód/tył (mm)
Minimalny promień skrętu (m)
Prześwit (mm)
Kąt rampowy / kąt wejścia / kąt zejścia (˚)
Miejsce na nogi z przodu/z tylu (mm)
Od siedziska do dachu z przodu/z tylu (mm)
Na wysokości ramion z przodu/z tyłu (mm)
Na wysokości bioder z przodu/z tyłu (mm)
Pojemność bagażnika (l) VDA (do wys. okien/maks)
Minimalna masa własna (kg) (w zależności od wersji)
Dopuszczalna masa całkowita (kg)
Masa przyczepy z hamulcem (kg)
Masa przyczepy bez hamulca (kg)
Maks. obciążenie bagażnika dachowego (kg)
Pojemność zbiornika paliwa (l)

171
16,0/17,0/ 29,0

177,5
16,7/17,5/ 29,6
1054/880
1005/961
1410/1385
1355/1326
361 (1143)

1233-1350
1775
1200

1401-1496
1910
1250
600
80
50

Koła i zawieszenie
Zawieszenie kół przednich
Zawieszenie kół tylnych
Amortyzatory
Koła
Opony
Koło zapasowe

Typu McPhersona, niezależne, sprężyny śrubowe, stabilizator
Belka skrętna
Wielowahaczowe Multi-link
Gazowe
6.5J X 16” (AL); 7.0J X 17” (AL)
205/60R16; 215/55R17
Std: zestaw naprawczy

1565 mm

Wymiary

2600 mm
4165 mm

1800 mm

Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny
są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wzory kolorów wnętrz i nadwozia przedstawione w cenniku mogą różnić się od rzeczywistych z powodu ograniczeń technologii druku. Wszelkie informacje podane w cenniku nie
stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje znajdujące się w niniejszym cenniku 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.
Podane w cenniku 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 C02 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach ściśle określonych Dyrektywą Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC.
Wielkość zużycia paliwa oraz emisji C02 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 C02 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży
pojazdów.

Twój dealer Hyundai:
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