
Hyundai i30 a i40 s výhodným 
operatívnym leasingom
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Vybrať si správneho spoločníka pre svoj biznis môže byť náročné. Prečo nestráviť pracovný čas v kvalitnom, 
inšpiratívnom a reprezentatívnom prostredí? Spríjemnite si ho v Hyundai i30 novej generácie či v Hyundai i40, 
vo vozidlách navrhnutých a skonštruovaných na vašu maximálnu spokojnosť. Rozhodnite sa správne.  
Vďaka množstvu inteligentných riešení a výhodnému operatívnemu leasingu sú tieto modely najlepšou voľbou 
pre vaše podnikanie.

Hyundai i30 novej 
generácia mesačne 
s operatívnym leasingom 
už od

Hyundai i40 mesačne 
s operatívnym leasingom 
už od

199,99  €279,99 €

Ponuka operatívneho leasingu Light Servis zahŕňa:
• cestnú daň,
• povinné zmluvné poistenie,
• havarijné poistenie,
• diaľničnú známku – SR,
• technickú a asistenčnú službu v rámci EÚ/5 dní (náhradné vozidlo 

GRÁTIS na každú udalosť v prípade neplánovanej nepojazdnosti),
• PHM karty OMV a SHELL,
• poplatok za prihlásenie vozidla,
• finančnú časť splátky (fixné úročenie počas celého obdobia nájmu), 
• poplatok za správu zmluvy,
• poplatok za technickú a emisnú kontrolu,
• garanciu zostatkovej hodnoty po ukončení operatívneho leasingu.

Ponuka operatívneho leasingu Full Servis zahŕňa:
• cestnú daň,
• povinné zmluvné poistenie,
• havarijné poistenie,
• diaľničnú známku – SR,
• technickú a asistenčnú službu v rámci EÚ/5 dní (náhradné vozidlo 

GRÁTIS na každú udalosť v prípade neplánovanej nepojazdnosti),
• PHM karty OMV a SHELL,
• poplatok za prihlásenie vozidla,
• finančnú časť splátky (fixné úročenie počas celého obdobia nájmu),
• údržbu a servisné náklady (uzavretá kalkulácia),
• pneuservis (pneumatiky 4 letné + 4 zimné, prezúvanie a uskladnenie);  

(uzavretá kalkulácia),
• poplatok za technickú a emisnú kontrolu,
• garanciu zostatkovej hodnoty po ukončení operatívneho leasingu.

Splátky sú kalkulované na 100 000 km počas 48 mesiacov na vozidlá bez metalízy. Ponuka platí do 31. 12. 2017. Kalkulované splátky sú uvádzané bez DPH.

Výbava Hyundai operatívny leasing
Light Servis (mesačne bez DPH)

Hyundai operatívny leasing
Full Servis (mesačne bez DPH)

Hyundai i30 
novej generácie 
1,6 CRDi, 5-dverová verzia

Comfort 199,99 € 253,99 €

Family 219,99 € 269,99 €

Hyundai i40 1,7 CRDi
sedan

Family 279,99 € 345,99 €

Business 340,99 € 402,99 €

Hyundai i40 1,7 CRDi
kombi

Family 303,99 € 356,99 €

Business 357,99 € 419,99 €

Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.




