
Vďaka výnimočným parametrom, inovatívnym prvkom výbavy a výhodnému operatívnemu lízingu bude Hyundai Tucson vaším 
najlepším biznis rozhodnutím. Presvedčí vás aj technologickými inováciami - autonómnym núdzovým brzdením, čítačkou 
dopravných značiek, službou TomTom LIVE, integrovanou navigáciou či elektricky otváranými piatymi dverami. 
Hyundai Tucson, váš spoľahlivý biznis partner.

Ponuka operatívneho lízingu Light Servis zahŕňa:
 
• cestnú daň,
• povinné zmluvné poistenie,
• havarijné poistenie,
• diaľničnú známku - SR,
• technickú a asistenčnú službu v rámci SR/2 dni náhradné vozidlo 

GRÁTIS na každú udalosť v prípade neplánovanej nepojazdnosti,
• PHM karty OMV a SHELL,
• poplatok za prihlásenie vozidla,
• poplatok za správu zmluvy,
• technickú a emisnú kontrolu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponuka operatívneho lízingu Full Servis zahŕňa:
 
• cestnú daň,
• povinné zmluvné poistenie,
• havarijné poistenie,
• diaľničnú známku - SR,
• technickú a asistenčnú službu v rámci SR/2 dni 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),
• garanciu zostatkovej hodnoty po ukončení operatívneho lízingu.

Splátky sú kalkulované na 100 000 km počas 48 mesiacov na vozidlá bez metalízy. Ponuka platí do 31. 12. 2016. Kalkulované splátky sú uvádzané bez DPH.

1,7 CRDi FAMILY 229,00 € 308,00 €

1.7 CRDi 7DCT STYLE 297,99 € 374,99 €

2.0 CRDi STYLE 314,99 € 389,99 €

HYUNDAI TUCSON Hyundai operatívny lízing 
Light Servis (mesačne bez DPH)

Hyundai operatívny lízing 
Full Servis (mesačne bez DPH)

S operatívnym lízingom 

už od 229,00 € mesačne

Hyundai Tucson s výhodným 
operatívnym lízingom



Ponuka operat�vneho l�zingu Light Servis zah��a:
 
• cestn� da�,
• povinn� zmluvn� poistenie,
• havarijn� poistenie,
• dia�ni�n� zn�mku - SR,
• technick� a asisten�n� slu�bu v r�mci SR/2 dni n�hradn� vozidlo 

GR�TIS na ka�d� udalos� v pr�pade nepl�novanej nepojazdnosti,
• PHM karty OMV a SHELL,
• poplatok za prihl�senie vozidla,
• poplatok za spr�vu zmluvy,
• technick� a emisn� kontrolu.

Ponuka operat�vneho l�zingu Full Servis zah��a:
 
• cestn� da�,
• povinn� zmluvn� poistenie,
• havarijn� poistenie,
• dia�ni�n� zn�mku - SR,
• technick� a asisten�n� slu�bu v r�mci SR/2 dni n�hradn� vozidlo 

GR�TIS na ka�d� udalos� v pr�pade nepl�novanej nepojazdnosti,
• PHM karty OMV a SHELL,
• poplatok za prihl�senie vozidla,
• finan�n� �as� spl�tky - (fixn� �ro�enie po�as 

cel�ho obdobia n�jmu),
• �dr�bu a servisn� n�klady - (uzavret� kalkul�cia),
• pneuservis (pneumatiky 4 letn� + 4 zimn�, prez�vanie 

a uskladnenie) - (uzavret� kalkul�cia),
• garanciu zostatkovej hodnoty po ukon�en� operat�vneho l�zingu.

Spl�tky s� kalkulovan� na 100 000 km po�as 48 mesiacov na vozidl� bez metal�zy. Ponuka plat� do 31. 12. 2016. Kalkulovan� spl�tky s� uv�dzan� bez DPH.

i30 s operat�vnym l�zingom 

u� od 167,99 � mesa�ne
i40 s operat�vnym l�zingom 

u� od 280,99 � mesa�ne

Hyundai i30 1,6 CRDi
5-dverov� verzia

Fleet 167,99 � 215,99 �
Family 180,99 � 230,99 �

Hyundai i40 1,7 CRDi
sedan

Family 280,99� 333,99 �
Business 333,99 � 395,99 �

V�bava Hyundai operat�vny l�zing
Light Servis (mesa�ne bez DPH)

Hyundai operat�vny l�zing 
Full Servis (mesa�ne bez DPH)

Hyundai i30 1,6 CRDi
kombi

Fleet 172,99 � 219,99 �
Family 185,99 � 235,99 �

Hyundai i40 1,7 CRDi
 kombi

Family 291,99 � 344,99 �
Business 345,99 � 406,99 �

Vybra� si spr�vneho spolo�n�ka pre svoj biznis m��e by� n�ro�n�. Pre�o nestr�vi� pracovn� �as v kvalitnom, in�pirat�vnom 
a reprezentat�vnom prostred�? Spr�jemnite si ho v Hyundai i30 �i v Hyundai i40, vozidl�ch navrhnut�ch a skon�truovan�ch 
na va�u maxim�lnu spokojnos�. Rozhodnite sa spr�vne. V�aka mno�stvu inteligentn�ch rie�en� a v�hodn�mu operat�vnemu 
l�zingu s� tieto modely najlep�ou vo�bou pre va�e podnikanie.

Hyundai i30 a i40 s v�hodn�m 
operat�vnym l�zingom


	Text1: Sem zadajte údaje


