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Nové řešení pro váš vozový park

Proč právě
Hyundai?
Náš výrobní program je navržen přímo pro evropské ﬂeetové
zákazníky. Takřka kompletní výměna našeho výrobního programu
v posledních dvou letech zajistila, že aktuálně máme jedno
z nejmladších modelových portfolií na trhu.

Důvody, proč zvolit Hyundai

1.

Přizpůsobíme se vašim potřebám. Vozy Hyundai se vyznačují nízkými celkovými náklady (TCO), důrazem na ochranu
životního prostředí, nízkou spotřebou paliva a špičkovým
poměrem ceny a užitné hodnoty.

2.

Naše vozy jsou navrženy přímo pro evropské zákazníky
a prostředí. Evropské vozy Hyundai jsou vyvinuté
v Německu a převážná většina se vyrábí v České republice.

3.
4.

Koncern Hyundai je 5. největším výrobcem automobilů na
světě a neustále se velmi rychlým tempem rozvíjí.

5.

Atraktivní modely zasahující do většiny automobilových
segmentů. Pokrýváme nabídku od malých vozů až
po velká kombi, včetně více modelů SUV a vozů určených
pro přepravu osob i nákladů.

6.
7.
8.
9.

Spolehlivé služby. Hyundai vám pomůže vybrat
nejvhodnější skladbu vozidel odpovídající vašim
individuálním požadavkům.
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Slovo ředitele

Mezinárodně oceňovaná, vysoká úroveň bezpečnosti je
spolehlivou ochranou všech řidičů.
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Přehled
modelů Hyundai

Prokazatelná kvalita vozů Hyundai je zárukou
bezproblémové dlouhodobé funkčnosti.

24

Prémiové služby pro
ﬂeetové zákazníky

Vysoká zůstatková hodnota našich vozů je dána propracovaným systémem obchodu s ojetými vozy H-Promise.

26

Naši ﬂeetoví
zákazníci

Máme blízko k našim zákazníkům. Více než čtyřicet
prodejních míst pokrývá ve značné hustotě území
celé České republiky.

28

Nová podoba prodejních
a servisních míst
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Slovo ředitele.
Vážení ﬁremní zákazníci,
automobily Hyundai patří dnes bezesporu k tomu nejlepšímu, co automobilový svět nabízí, a je příjemné a povzbuzující, že v České republice, kde je Hyundai navíc
v pozici silného domácího výrobce, to platí dvojnásob.
Obliba vozů Hyundai mezi českými zákazníky každoročně
stoupá, vždyť jen v posledních třech letech si zakoupili
každým rokem vždy více než 20 000 vozů naší značky,
a celkově už bylo v České republice prodáno více než
230 000 nových automobilů Hyundai. Rovněž v Evropě je
značka Hyundai stále populárnější. Na tomto, čím dál náročnějším trhu prodal Hyundai už druhým rokem více než
půl milionu vozů, a za rok 2018 to bylo rekordních 543 292
nových automobilů.
Máme oprávněnou ambici stát se nejoblíbenější automobilovou značkou na českém trhu. To platí pro soukromé
i ﬁremní zákazníky. České statistiky jsou doposud stále cíleně manipulované domácími i zahraničními značkami,
které neumějí nabídnout českému řidiči skutečně kvalitní
vůz tak, jak to nenapodobitelně umí Hyundai. Většina
těchto statistických manipulací se děje v sektoru ﬁremních „prodejů“ – formou účelových registrací vozů na ﬁremní subjekty, které s těmi vozy nejezdí, ale pouze je převážejí z místa na místo, nebo je někde nechají
zaregistrované na skladě. Takovým sebezničujícím praktikám konkurentů se můžeme jen usmát. Hyundai oslovuje
více a více skutečných zákazníků a náš úspěch je vidět
na českých silnicích. Náš tržní podíl v prodeji soukromým
zákazníkům se již přibližuje 20procentní hranici a ve skutečném prodeji opravdovým ﬁremním zákazníkům nám
již patří přes 10 % trhu.
Věříme, že Vy, tak jako stále více českých ﬁrem, oceníte
přednosti vozů modelových řad Hyundai. Nechceme být
ale jen pouhými dodavateli vozů pro české ﬁrmy, rádi bychom svou roli povýšili na dodavatele řešení Vaší ﬁremní
mobility. Za tímto účelem neustále rozšiřujeme síť našich
autorizovaných partnerů, specializovaných na poskytování služeb náročné ﬁremní klientele. Ve spolupráci s našimi
partnery také průběžně zdokonalujeme jejich zázemí tak,
aby naplnilo či předčilo očekávání ﬁremních zákazníků.
V této publikaci přinášíme ucelený přehled našich inovativních služeb, určených pro ﬁremní zákazníky. Představujeme také konkrétní nabídku našich vozů, včetně naší
vpravdě revoluční novinky, vyráběné v České republice –
modelu i30 ve všech čtyřech provedeních. Jsme přesvěd-
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čeni, že vozy a služby Hyundai představují logickou volbu
pro obnovu či rozšíření vozového parku Vaší ﬁrmy.
Těšíme se na nejbližší možnost přesvědčit Vás
o přednostech nabídky Hyundai.
Ing. Vladimír Vošický
generální ředitel společnosti Hyundai Motor Czech

Tajemství úspěchu.
Zázemí globálního hráče
Společnost Hyundai Motor Co., založená v roce 1967, je součástí
skupiny Hyundai Motor Group, která je od roku 2010 pátým největším výrobcem automobilů na světě a zahrnuje přes dvacet dceřiných společností a přidružených organizací působících v různých
oborech automobilového průmyslu. Společnost Hyundai Motor provozuje devět výrobních závodů mimo Jižní Koreu a v roce 2018 prodala téměř 4,6 milionu vozidel po celém světě, což je přibližně čtyřnásobek ve srovnání s produkcí domácího výrobce.

Hyundai Motor Czech
Prodej nových vozů a souvisejících servisních
a dalších služeb má v České republice na starosti
společnost Hyundai Motor Czech, založená v roce
2008 a vlastněná mateřským koncernem. Hyundai zaznamenává na českém trhu značný rozvoj,
který svým rozsahem překonává celoevropské
úspěchy. Jen v roce 2018 společnost na českém
trhu prodala 20 643 automobilů. Značka Hyundai
je dlouhodobě druhou nejprodávanější značkou
v ČR a její tržní podíl se pohybuje okolo 8 %.

Výroba v Česku
Většina vozů určených pro evropské trhy na Starém kontinentu také vzniká. Největší část vozů určených pro evropské
trhy vyrábí společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech
(HMMC) v továrně ve slezských Nošovicích, založené v roce
2006. Samotná výroba byla spuštěna o dva roky později
a v roce 2018 z výrobní linky sjelo 340 300 vozů Hyundai pěti
modelových řad.

Vývoj počtu nových prodaných vozů Hyundai v České republice
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Modelová řada
Hyundai
A segment

B segment

Klasické
i10

i20

ix20

i30 liftb

SUV
a crossovery
Kona
K
on
na

Sportovní

Vozy s nízkými
či nulovými
emisemi
Vozy označené českým symbolem jsou vyráběny v České republice.
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Automobily Hyundai

Hyundai i10
Ohromná nejen svou velikostí
● 5dveřová karoserie představuje svou prostorností a úrovní výbavy ideální rodinný vůz
● Prostorný a kvalitně zpracovaný interiér
● Bohatá výbava, zahrnující například rádio a automatickou klimatizaci
● Jeden z největších zavazadlových prostorů ve třídě (252 l)
O rodinném voze i10 doslovně platí, že je sice kompaktní zvnějšku,
uvnitř ale kouzlí s prostorem. Anebo snad znáte jiný vůz o podobné
velikosti, který při délce necelých 3,7 metru nabídne místo pro pět
cestujících a k tomu zavazadlový prostor o objemu 252 litrů? Tím
však kvality modelu Hyundai i10 nekončí. Tento vůz nabízí ve standardu rozsáhlou výbavu bezpečnostních prvků – šest airbagů, stabilizační systém, brzdový asistent anebo monitorování tlaku v pneumatikách. Z luxusních položek, ve kterých i10 také nedělá
kompromisy, stojí za zmínku třeba tempomat, klimatizace, kůží čalouněný volant i hlavice řadicí páky.
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Hyundai i10
Karoserie

5dv., 5 míst

Délka (mm)

3665

Výška (mm)

1500

Rozvor (mm)

2385

Zavazadlový prostor (l)
Motor
Benzin

1.0i 49 kW
1.2i 64 kW

252
Převodovka
5MT, 4AT
5MT, 4AT

Hyundai i20
Nejdospělejší hatchback
● Dospělý vůz mířící do vyšší kategorie
● Mimořádně prostorný interiér s kvalitním zpracováním
a skvělým odhlučněním
● Základní 4válec 1,2i 55 kW s točivým momentem 121 Nm
● Objemný a dobře využitelný zavazadlový prostor (326 l)
Nedávno modernizovaná modelová řada i20, úspěšně reprezentuje
ve své speciální verzi značku Hyundai v mistrovství světa rallye a své
kvality dokazuje rovněž na běžných silnicích. Má klasickou siluetu
hatchbacku, přesto ohromuje svým výrazným a zajímavým „ﬂuidním designem“, který z něj dělá jeden z nejvýraznějších automobilů
ve své třídě. Stejně jako jeho sourozenci, rovněž i20 vyniká prostorným interiérem sestaveným z kvalitních a výjimečně zpracovaných
materiálů.

i20
Karoserie

5dv., 5 míst

Délka (mm)

4035

Výška (mm)

1474

Rozvor (mm)

2570

Zavazadlový prostor (l)
Motor
Benzin

1.2i 55 kW
1.2i 62 kW
1.0 T-GDi 74 kW
1.0 T-GDi 88 kW

326/1042
Převodovka
5MT
5MT
5MT
6MT
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Hyundai ix20
Víc než jen kombi
● Snadné nastupování, přirozenější poloha sezení díky vyšší pozici sedadel
● Variabilita s možností posuvu a nastavení sklonu opěradel zadních sedadel
● Variabilní dno v zavazadlovém prostoru s rovnou plochou po sklopení sedadel

Ne náhodou je model ix20 nejoblíbenějším MPV na českém trhu. Přestože zvnějšku jde o kompaktní pětidveřový
automobil, svou mimořádnou variabilitou a velikostí interiéru překonává všechna očekávání. Hyundai ix20 se vyrábí v Nošovicích.

ix20
Karoserie

5dv. MPV, 5 míst

Délka (mm)

4120

Výška (mm)

1600

Rozvor (mm)

2615

Zavazadlový prostor (l)
Motor
Benzin
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1.6i 92 kW

570/1486
Převodovka
6MT/6AT

Hyundai i30 kombi
Dokonalé české kombi
● Atraktivní a vyvážený design
● Prostor a praktičnost na vrcholu segmentu
● Prvotřídní jízdní vlastnosti
● Nejucelenější řada bezpečnostních prvků ve standardní výbavě
Třetí generace pětimístného modelu i30, který se vyrábí v České republice, patří k nejmodernějším a nejpokrokovějším automobilům
nižší střední třídy. Čisté a vyvážené linie modelové řady i30 s výraznou šestiúhelníkovou maskou a charakteristickými prolisy na bocích
jsou dílem designéra Petera Schreyera a vůz díky svým harmonickým tvarům získal ocenění Red Dot Design Award 2017 za produktový design. Neméně promyšleně vypadá rovněž interiér Hyundai i30
s dominantním displejem multimediálního rozhraní a navigace. Vyspělé asistenční systémy jsou samozřejmostí, stejně jako ucelená
paleta bezpečnostních systémů. Nechybí mezi nimi systém automatického brzdění v krizových situacích, hlídání mrtvých úhlů zpětných zrcátek nebo například systém držící vůz uprostřed jízdního
pruhu. Provedení kombi zaujme zavazadlovým prostorem s objemem 602 až 1650 l, který patří k největším ve svém segmentu.

i30 kombi
Karoserie

5dv. kombi, 5 míst

Délka (mm)

4585

Výška (mm)

1465

Rozvor (mm)

2650

Zavazadlový prostor (l)
Motor

602/1650
Převodovka

Benzin

CVVT 100 73 kW
T-GDI 120 88 kW
T-GDI 140 103 kW

6MT
6MT
6MT/7DCT

Diesel

CRDi 115 85 kW
CRDi 136 100 kW

6MT/7DCT
6MT/7DCT
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Hyundai i30 fastback
Nová třída
● Nezaměnitelně přitažlivý design
● Praktická dvouprostorová karoserie
● Velmi bohatá výbava obsažená v ceně
● Unikátní koncepce karoserie
Atraktivní Hyundai i30 fastback je zbrusu novým přírůstkem do rodiny modelů i30. Ve srovnání se svým standardním pětidveřovým
sourozencem je sportovnější a agilnější. Zavěšení kol bylo celkově
upraveno tak, aby se zdokonalila ovladatelnost automobilu. Oproti
liftbacku a provedení kombi dostal nový Hyundai i30 fastback
o 25 mm sníženou linii střechy, unikátní je taktéž provedení takzvané kaskádovité mřížky chladiče a speciﬁcké jsou i LED světlomety.
Novinka i30 fastback se pochopitelně pyšní především svou originální zádí se základním objemem zavazadlového prostoru 450 litrů.

i30
Karoserie

liftback

5dv., 5 míst 5dv., 5 míst

Délka (mm)

4340

4455

Výška (mm)

1455

1425

Rozvor (mm)

2650

2650

Zavazadlový prostor (l) 395/1301
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fastback

450/1351

Hyundai i30
Univerzální český liftback
● Špičková úroveň komfortu a odhlučnění
● Elegantní vzhled karoserie liftback
● Stabilní jízdní vlastnosti
● Bohatá komfortní výbava již ve verzi
za dostupnou cenu
S pětidveřovou karoserií liftback poskytuje
Hyundai i30 podobné kvality jako sesterský
model kombi s prodlouženou karoserií. Také
liftback proto zaujme elegantně navrženým
designem a propracovaným interiérem s prvotřídními použitými materiály, bohatou výbavou a vynikající ergonomií. Silnou stránkou tohoto kompaktního vozu je bohatá výbava
obsažená již v ceně základní verze. Prostor pro
zavazadla má v karoserii liftback objem 395 litrů a lze jej zvětšit až na 1301 l.

Hyundai i30 N
Nabroušené ostří
● Dokonale vyladěný sportovní vůz pro použití
na silnici i závodních okruzích
● Výkon až 202 kW/275 k
● Výkonné brzdy, špičkový podvozek
● Každodenní použitelnost

Zábava a rychlost na běžných silnicích, ale také na závodním okruhu.
To je ve zkratce charakteristika tohoto velmi atraktivního sportovního
vozu. Model i30 N představuje první vysoce výkonný model pod značkou sportovní divize N, který byl navržen tak, aby poskytl potěšení ze
sportovní jízdy každému řidiči. Srdcem tohoto automobilu je přeplňovaný čtyřválcový motor 2,0 T-GDI s výkonem až 202 kW/275 k. Pohonná jednotka je spojena se šestistupňovou přímo řazenou převodovkou.
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Hyundai i30
fastback N
Když se chcete odvázat
● Elegantní rozšíření vysokovýkonné řady N
● Adrenalinové zážitky, díky výkonu motoru až 275 k, perfektním
trakčním schopnostem a neutuchající chuti zatáčet
Stylové pětidveřové kupé nenechá nikoho chladným, protože nabízí vzrušení, přirozenou eleganci i opravdu sportovní charakter,
podpořený řadou prvků ze světa pravých sportovní speciálů, včetně možnosti rozjezdu s maximální trakcí – launch control, automatického vyrovnávání otáček motoru při podřazování, nastavení
jízdních vlastností, řízení stability i charakteristiky zvukového projevu. Nechybí mu ani nejmodernější asistenční systémy. Hyundai
i30 fastback N je vozem pro každodenní ježdění, stejně jako pro radost z jízdy na závodním okruhu.
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i30 fastback N
Karoserie

5dv. , 5 míst

Délka (mm)

4455

Výška (mm)

1417

Rozvor (mm)

2650

Zavazadlový prostor (l)
Motor
Benzin

450/1351
Převodovka

2.0 T-GDI 184 kW

6MT

2.0 T-GDI 202 kW

6MT

Hyundai i40 kombi
Váš úspěch řídíte vy
● Elegantní, sportovně střižené a praktické
● Nezaměnitelný tvar velmi prostorné karoserie
● Bi-xenonové světlomety
Úspěšný manažerský model i40 je v nabídce jako elegantní, sportovně střižené a praktické pětidveřové kombi, splňující požadavky
širokého okruhu uživatelů. Charakterizuje jej nezaměnitelný tvar karoserie s designem šestiúhelníkové masky a originálních bi-xenonových světlometů. Hyundai i40 posádku obklopuje komfortním interiérem, počínaje pohodlnými sedadly a konče kvalitně navrženou
a pečlivě sestavenou palubní deskou, jež ukrývá spoustu moderních
technologií. Reprezentativní Hyundai i40 zaujme například systémem elektronického odpružení ECS, systémem udržování v jízdním
pruhu nebo automatickými dálkovými světlomety.

i40 kombi
Karoserie

5dv. kombi, 5 míst

Délka (mm)

4775

Výška (mm)

1470

Rozvor (mm)
Zavazadlový prostor (l)
Motor
Diesel

1.6 CRDi 100 kW

2770
553/1719
Převodovka
6MT/7DCT
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Hyundai
Kona
Určuje pravidla
● Nepřehlédnutelný design
● Široké možnosti individualizace
● Vlastnosti vozu SUV s pohonem všech kol
● V daném segmentu velmi bohatá a moderní výbava

Kona
Karoserie

Třída kompaktních crossoverů a SUV je nejrychleji rostoucím automobilovým segmentem v Evropě. Patřičnou odpovědí na tuto skutečnost je model Kona, který již krátce po svém uvedení získal mnoho nejrůznějších ocenění za design i technologickou úroveň
a zařadil se mezi prodejně velmi úspěšné crossovery. Díky výrazným liniím a hranám vypadá nová Kona mimořádně z každého
úhlu. Za extravagantním exteriérem nezaostává ani vnitřní prostor.
Kona boduje i svojí výbavou. Patří do ní například bezdrátové nabíjení mobilních telefonů, head-up displej, multimediální rozhraní
Apple CarPlay a Android Auto.
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5dv. SUV, 5 míst

Délka (mm)

4165

Výška (mm)

1550

Rozvor (mm)

2600

Zavazadlový prostor (l)
Motor

361–1143
Převodovka

Benzin

T-GDI 120 88 kW
T-GDI 177 130 kW

6MT
7DCT 4x4

Diesel

CRDi 115 85 kW
CRDi 136 100 kW

6MT
7DCT 4x4

ZELEN

Kona Electric
Karoserie

● Čistě elektrická jízda a technologie
● Pozoruhodný dojezd na jedno nabití – až 449 km (podle WLTP)
● Jedinečný design a dynamická jízda díky výkonu až 204 k
● Prostornost a variabilita SUV

5dv. SUV, 5 míst

Délka (mm)

4180

Výška (mm)

1555

Rozvor (mm)

2600

Zavazadlový prostor (l)
Hyundai Kona Electric je v Evropě prvním elektrickým kompaktním
SUV, kombinujícím impozantní dojezd na jedno nabití akumulátorů
s překvapivě prostorným interiérem. Svými výraznými liniemi vypadá naprosto mimořádně z každého úhlu. Nabít její akumulátory
můžete doma přes noc, zatímco prostřednictvím rychlonabíjení
i za 54 minut. Svojí dynamikou a tichostí přináší uživatelům neskutečnou radost z jízdy a může se srovnávat s leckterými sportovně
orientovanými vozy, neboť z 0 na 100 km/h zrychlí za 7,6 sekundy.
Ve výbavě nechybí mnohé nejmodernější prvky, jako průhledový
displej, inteligentní adaptivní tempomat a asistenční systémy.

KU

Zcela nové elektrické SUV

AUTO
RO

Hyundai Kona
Electric

É

332–1114

Motor

Převodovka

Elektromotor (EV)
ECO

100 kW

stálý redukční
převod

Elektromotor (EV)
POWER

150 kW

stálý redukční
převod
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Hyundai Tucson
Teď tu vládnu já

Tucson
Karoserie

● Robustní a dynamický design, prostorný interiér, polohovatelná
zadní sedadla
● Autonomní nouzové brzdění FCA, vedení vozu v pruzích LKA
● Rozpoznávání značek ISLW, sledování mrtvého úhlu BCW
● Široká nabídka motorizací s paletou vznětových motorů (85 až
136 kW), a navíc také v ekologické verzi Mild-hybrid 48V

5dv. SUV, 5 míst

Délka (mm)
Výška (mm)

4480
1655
(1660 se střešními ližinami)

Rozvor (mm)
Zavazadlový prostor (l)
Motor

Vítěz mnoha zahraničních i domácích srovnávacích testů v nejdynamičtěji rostoucím segmentu byl loni opět modernizován. Stejně jako
spousta jeho dalších sourozenců, i Tucson se vyrábí v nošovické továrně a patří mezi nejoblíbenější modely vůbec. Kompaktní SUV Tucson
nabízí kromě odvážného a sebevědomého designu dostatek místa
v precizně zpracovaném interiéru a stejně tak i objemný zavazadlový
prostor. Tuscon je vybaven rozsáhlou paletou dalších asistenčních
a bezpečnostních systémů, jako například inteligentním adaptivním
tempomatem, nebo prémiový audiosystém Krell, bezdrátovým nabíjením mobilu, 360° kamerový systém SVM, podporou Apple CarPlay
a Android Auto, Bi-LED světlomety s automatickými dálkovými světlomety, sledování únavy řidiče DAW atd. Novinkou v nabídce tohoto
modelu je hospodárná verze Mild-hybrid 48V (MHEV).
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Benzin 1.6 GDI 97 kW
1.6 T-GDI 130 kW
Diesel

2670
513–1503
Převodovka
6MT
6MT/7DCT (4x4)

1.6 CRDi 85 kW
6MT
1.6 CRDi 100 kW
6MT/7DCT (4x4)
2.0 CRDi 136 kW
6MT/8AT (4x4)
2.0 CRDi E-VGT
6MT/8AT (4x4)
(MHEV 48V) 136 kW

Hyundai Santa Fe
Stylový a soﬁstikovaný, expresivní a výrazný
● Perfektně odhlučněný interiér, maximální komfort a vysoce kvalitní materiály
● Ohromující inovativní technologie, které usnadňují každodenní ježdění
● Nejvyšší hodnocení bezpečnosti posádky podle americké organizace IIHS
● Výborná ovladatelnost, adaptivní tempomat, 360stupňová kamera, autonomní brzdění

Zcela nový model, Hyundai Santa Fe, přichází se
špičkovými technologiemi pro maximální komfort, s dechberoucím interiérem, širokou škálou
chytrých funkcí a vrcholnou výbavou asistenčními systémy, které Vám budou vždy k dispozici.
Bezpečné a komfortní prostředí Vám umožní dokonale ochránit Vaši rodinu a užívat si neopakovatelně radostné okamžiky. Bezpečnostní systémy pracují bez povšimnutí, zatímco vy si můžete
plně užívat komfortu, který nové Santa Fe nabízí.
Mezi hlavní novinky, které konkurenční modely
nemají, patří asistent pro bezpečné vystupování
z vozu, systém upozorňující na cestující na zadních sedadlech, Head Up Display a nechybí ani
prémiový audiosystém Krell.

8

Santa Fe
Karoserie

5dv. SUV, 5–7 míst

Délka (mm)

4770

Výška (mm)

1680

Rozvor (mm)

2765

Zavazadlový prostor (l)

625/1695 pro 5 míst
547/1625 pro 7 míst

Motor

Převodovka

Benzin

2.4 GDI e-CVVT 136 kW

6AT (4x4)

Diesel

2.0 CRDi e-VGT 110 kW
2.0 CRDi e-VGT 136 kW
2.2 CRDi e-VGT 147 kW
2.2 CRDi e-VGT 147 kW

6MT/6AT (4x2/4x4)
8AT (4x4)
6MT/8AT (4x2)
6MT/8AT (4x4)
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Hyundai Ioniq
Jeden vůz. Tři možnosti.
● 3 druhy pohonu, včetně plně elektrického
● Nízké, případně nulové emise CO2
● Elegantní a sportovní design
● Nejmodernější bezpečnostní a komfortní systémy
Budoucnost automobilů představují nízkoemisní či bezemisní technologie a Hyundai se už nyní může pochlubit tím,
že kráčí této éře vstříc. Důkazem je Ioniq, pětidveřový vůz
s dokonale aerodynamickou karoserií, který je k dispozici se
třemi druhy pohonu: čistě elektrickým, hybridním a plug-in
hybridním. Ioniq Hybrid kombinuje mimořádně efektivní zážehový čtyřválec 1.6 GDI s elektromotorem, takže řidič má
k dispozici celkový výkon 104 kW/141 k. Díky tomu je schopen zrychlit na 100 km/h za 10,8 s a přitom kombinovaně
spotřebuje pouze 3,4 l/100 km. Základem provedení Ioniq
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Plug-in Hybrid je identická technika, doplněná akumulátory
o značně vyšší kapacitě 8,9 kWh. Ty dovolují při plném nabití ze zásuvky dojezd v čistě elektrickém režimu 63 km, přičemž společně s plnou nádrží má vůz akční rádius až
1100 km. Pokud upřednostňujete čistě elektrickou energii, je
k mání také model Ioniq EV poháněný elektromotorem
o výkonu 88 kW/120 k, maximálním točivém momentu 295
Nm a lithium-iontovými akumulátory o kapacitě 28 kWh.
Elektromobil díky této výbavě hravě zvládne zrychlení
na 100 km/h za 9,9 s a má přitom dojezd až 280 km.

Ve vozech Ioniq jsou rovněž zkoušeny nově vyvíjené systémy autonomního řízení.

Ioniq
Karoserie

5dv., 5 míst

Délka (mm)

4470

Výška (mm)

1450

Rozvor (mm)
Zavazadlový
prostor (l)

2700

Motor

HEV: 443–1505
EV: 350–1410
PHEV: 341–1401
HEV
PHEV
EV

1.6 GDi (kW)

77,2

77,2

–

Elektromotor (kW)

32

45

88

Akumulátory (kWh)

1,56

8,9

28
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Hyundai H-1
Prostor pro všechny potřeby
● Účelný a prostorný interiér poskytuje dostatek místa
● Robustní a osvědčený motor 2.5 CRDi
● Široké boční dveře na obou stranách, bohatá výbava již ve standardu
● Robustní a odolná konstrukce zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost
Více než pět metrů dlouhý víceúčelový vůz je
připraven přizpůsobit se jakékoliv situaci. Reprezentativní Hyundai H-1 dokáže být až osmimístným velkoprostorovým vozem, třímístnou
prostornou dodávkou nebo šestimístným vozem s obrovským zavazadlovým prostorem.
Vždy jde o bohatě vybavený automobil, schopný poskytnout příkladný komfort své posádce.
Vynikající přístup do interiéru zajišťuje dvojice
posuvných bočních dveří. Osobní verze může
být vybavena nejen manuální, ale také samočinnou převodovkou. Tím může plnit rovněž funkci
luxusního mikrobusu.
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H-1

Van

Tour

Počet sedadel

3/6

8

Délka (mm)

5150

5150

Výška (mm)

1925

1925

3200

3200

4,43/2,51

0,84

Rozvor (mm)
Nákladový prostor (m3)
Motor
Diesel

2.5 CRDi 100 kW
2,5 CRDi 125 kW

Převodovka
6MT
5AT

Na špičce
technologického
vývoje
Bezpečnost a ekologie
Skupina Hyundai už řadu let patří zejména v oblasti technologického vývoje
k absolutně nejúspěšnějším automobilovým výrobcům a boří mnohé tradiční
mýty i jiných značek.
Vývojovým pracovníkům se například bez problémů podařilo zvládnout všechny nástrahy nedávného zpřísnění emisních předpisů dokonce tak, že vozy Hyundai už s předstihem plní podmínky normy (Euro 6d Temp), které začnou
platit až od září 2019. Jak bylo ještě na rozhraní roků
2018/2019 patrné, to se mnohým jiným, zejména německým výrobcům příliš moc nedařilo.
Měřítkem technické a technologické úrovně jsou ale v současné době především řešení automobilové budoucnosti.
Tedy technologie, které dokáží snižovat spotřebu, a tím
množství škodlivin ve výfukových plynech, s cílem nízkoemisní nebo zcela bezemisní motorizace. A právě v oblasti
těchto technologií a jejich praktické aplikace, stejně jako
dalšího vývoje, má Hyundai skutečně významný náskok. Již
dnes běžně nabízí všechny varianty hybridních automobilů
(hybridní, hybridní s vnějším nabíjením – Plug-in a tzv.
Mild-hybridy), stejně jako čisté elektromobily, a navíc také
model Nexo, poháněný vodíkovými palivovými články.
V tomto ohledu se dokonce nabízí odpověď na „řečnickou“
otázku, kdo má dnes opravdový náskok díky technice?
Hyundai patří v současné době také mezi elitu v oblasti
bezpečnosti svých automobilů. Nejmodernější technologie
v oblasti aktivní bezpečnosti nabízí systém souhrnně nazývaný Hyundai SmartSense, jehož vyspělé technologie významně snižují riziko kolize a zvyšují bezpečnost posádky,
za což Hyundai obdržel v testech Euro NCAP nejvyšší hodnocení. Nejvyšší hodnocení ze všech automobilových výrobců získal Hyundai také od americké organizace IIHS
(Insurance Institute for Highway Safety), která v USA zajišťuje nárazové testy automobilů. Podle ní byly za rok 2018
na americkém trhu nejbezpečnějšími osobními vozy, mo-

dely značky Hyundai, které získaly největší počet titulů Top
Safety Pick a Top Safety Pick+ – celkem deset. Na dalším
místě skončila Kia s devíti oceněními, a teprve pak Toyota,
Subaru a s odstupem evropští výrobci. Tyto testy jednoznačně potvrdily, že úroveň bezpečnosti modelů Hyundai
představuje vrchol současné nabídky.
Aplikace špičkových technologií, používání nejlepších materiálů a opravdu důsledná kontrola, se odrážejí také v dnes
již příslovečné kvalitě automobilů Hyundai, díky které může
naše značka poskytovat na své produkty bezkonkurenční
pětiletou záruku bez omezení počtu ujetých kilometrů.
Jako další příklady technologického náskoku stojí za uvedení,
prvenství značky Hyundai v oblasti solárního nabíjení automobilů, využitím střešních solárních nabíjecích systémů, jakým je solární střecha na bázi křemíku. Podobně je Hyundai
frontmanem ve vývoji „vodíkové mobility“, navigačních systémů s holograﬁckým zobrazováním rozšířené reality, vývoji
umělé inteligence, zaměřené na automobily, robotice budoucnosti atd. Hyundai je dnes mezi výrobci a konstruktéry
automobilů opravdu absolutní technickou a technologickou
špičkou, který ve svém úsilí neustává a úspěšně pokračuje.
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Prémiové služby.
Navržené na míru
Každý zákazník je jiný, stejně jako každá společnost je jiná. Proto máme pro
ﬁremní prodej speciální Fleetové oddělení, které je připraveno zpracovat Vám
nabídku přímo na míru.
Kvalita nově prodávaných vozů značky Hyundai se neustále
zvyšuje. Díky tomu získávají zákazníci služby, které se dají
označit jako bezkonkurenční, nebo dokonce jako bezprecedentní. Žádná jiná automobilka je standardně nenabízí.
Bohatá základní výbava
Vstupte do showroomu s představou, jaký vůz si pořídíte.
A je jedno, zda Hyundai i10, i20, i30, nebo z opačného konce
nabídky Tucson, či zcela novou generaci Santa Fe. Všechny
modely totiž disponují bohatou základní výbavou a ceník
příplatkových prvků zahrnuje opravdu jen pár položek. Ale
i ty můžete v rámci některé akce získat zdarma. Jako například ve verzích Czech Edition a Family.
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Vstřícné ceny oprav
Pokud přece jen dojde k opravě nebo výměně některého
z dílů, Hyundai vám usnadní orientaci, kolik servisní úkon
bude stát. Autorizovaní prodejci mají připravený přehled nejvyšších předpokládaných cen vybraných oprav u jednotlivých modelů. I tady platí vstřícnost ze strany značky Hyundai.

5 let záruky
Když už se konečně stanete šťastným majitelem některého
z modelů Hyundai, získáváte na vůz pětiletou záruku bez
omezení najetých kilometrů. Tuto službu nabízí automobilka
Hyundai jako jediná na trhu od roku 2009 a vztahuje se
na celou Evropu. Podmínkou pro vás jako majitele je servisní
prohlídka, a to jednou ročně, nebo podle počtu najetých kilometrů. Zdarma nad rámec údržby vám provede autorizovaný servis pravidelnou kondiční prohlídku, a to opět
po dobu pěti let.
Pojištění s nulovou spoluúčastí
Za výjimečně příznivou cenu vám Hyundai nabízí jedinečné
pojištění. Základem je 0% spoluúčast havarijního pojištění
a povinné ručení zdarma. Při jakékoliv, i té nejmenší možné
události za opravu vašeho vozu Hyundai nezaplatíte ani korunu. Pojistné můžete platit čtvrtletně, pololetně nebo jednou ročně. Další službou je Hyundai GAP, což představuje
pojistku na první rok provozu, která pokrývá rozdíl mezi cenou vozidla v době jeho pořízení a obecnou hodnotou, kdy
nastala pojistná událost.
Hyundai MapCare
Pořídíte-li si nový model značky Hyundai vybavený navigačním systémem, získáte mapové podklady s podrobným po-

krytím většiny evropských zemí. Navíc při servisní prohlídce
obdržíte bezplatnou aktualizaci map po dobu 10 let. Aktualizace se váže k vozu, nikoliv k majiteli, a je tedy přenosná
s dalším prodejem.
IACS 2017: Nejlepší servis v České republice má Hyundai
Studie IACS (International After Sales Customer Satisfaction), pravidelně hodnotící spokojenost zákazníků s poprodejními službami, opět ukázala stoupající vynikající kvalitu
služeb Hyundai i této oblasti. Hyundai se v meziročním srovnání posunul na celkově první pozici, což je zárukou kvality
služeb u všech našich autorizovaných servisních partnerů.
Ve srovnání s konkurencí byly na základě zkušeností reálných zákazníků pozitivně hodnoceny zejména kvalita provedených servisních úkonů, dostupnost náhradních dílů a také
spolehlivost v otázkách termínů.
Permanentní mobilita
Jednou z našich prémiových služeb, ukazující na péči značky Hyundai o své zákazníky, je Program permanentní mobility. Jeho podstatou je zachovat pro naše zákazníky mobilitu
i v případě, že mají svůj vůz v opravě. Máme připravena náhradní vozidla, která jsou v případě záručních oprav nabízena zdarma a v případě jiného typu opravy za bezkonkurenční
ceny. To vše 24 hodin denně po sedm dní v týdnu.
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Velké
ﬂeety.
Široká nabídka našich vozů
zajistí, že jsme připraveni
vyjít vstříc velmi rozmanitým
požadavkům na konkrétní
podobu vozového parku.
Spolu s kvalitními
poprodejními službami
a příznivou cenou nabídky
společnosti Hyundai Motor
Czech jsme vyhrály již
v mnoha velkých výběrových
řízeních.
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Ředitelství silnic a dálnic
V roce 2016 Hyundai Motor Czech s.r.o. bylo dodavatelem 169 vozů pro
Ředitelství silnic a dálnic. Většina automobilů je v charakteristickém
oranžovém zbarvení. Automobily jsou používány na celém území České
republiky. Součástí dodávky bylo 105 vozů Hyundai Tucson, 41 modelů
Hyundai ix20 a 23 vozů Hyundai i40.

Lesy ČR a Povodí Moravy
V rámci společného výběrového řízení státních podniků Lesy ČR a Povodí Moravy dodává společnost Hyundai celkem 420 vozů Hyundai Tucson
vyráběných ve slezských Nošovicích. Po 9 vozech pro Povodí Moravy
bylo do užívání státnímu podniku Lesy ČR předáno i 411 vozidel Hyundai
Tucson v exkluzivní zelené barvě.

Policie
České republiky
Již v roce 2015 společnost Hyundai dodala
Policii ČR 150 vozů ix35 a v roce 2017 vyhrála
výběrové řízení na více než 800 vozů a dodá
Policii ČR vozy Hyundai Tucson ve speciální
policejní úpravě.
Díky nákupu vozů Hyundai Tucson může
Policie České republiky ušetřit několik desítek milionů korun ve srovnání s nabídkami
od jiných účastníků tendru.

Bohemia Energy
Významný tuzemský dodavatel energií zakoupil v roce 2018 přesně sto nových vozů Hyundai
i30 kombi 1,6 CRDi (81 kW) ve výbavě Trikolor
Komfort. Stěžejním kritériem byla dlouhodobě
příznivá spolupráce v oblasti pronájmu vozů,
a především hodnocení TCO (Total Cost Overview), při kterém byly vozy Hyundai ohodnoceny na výbornou pro nejlepší kombinaci kvality
a ceny. Dodávka ﬂotily je rovněž součástí dlouhodobé spolupráce obou subjektů.

Kvalitní služba u nejširší sítě
stavebnin v ČR
Společnost Stavebniny Pro-Doma již mnoho let spokojeně využívá
vozy Hyundai, které jí pomáhají v rozvoji a úspěchu. Nejnovějšími přírůstky do ﬂotily jsou vozy Hyundai i30.

Městská policie
Praha
Pražští strážníci dostali do užívání 40 vozů
Hyundai i30 již v roce 2016. Na základě vynikajících zkušeností bylo v roce 2017 rozhodnuto o dalším rozšíření počtu vozů Hyundai.
Konkrétně jde o dodávku 38 vozů Hyundai
i30 kombi nové generace a 16 modelů Hyundai Tucson.
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Kultura prodeje.
Součást zážitku se značkou Hyundai
Prodejní a servisní centra Hyundai jsou rovnoměrně rozmístěna po celém
území České republiky. V posledních letech procházejí zásadní proměnou,
reﬂektující mimořádné úspěchy značky. Drží se celosvětového korporátního
designu Hyundai.

Kvalitní prodejní a servisní zázemí je pro udržení neustálého rozvoje zásadní. Společnost
Hyundai dbá na kvalitu poskytovaných služeb svým zákazníkům a pracuje na jejím dalším zlepšování. To je jeden z důvodů právě probíhající obměny center Hyundai, která se
opírá o celosvětové standardy korporátního designu společnosti.
Pro nový koncept prodejních a servisních míst je typické čisté architektonické řešení
s mnoha moderními prvky a používáním přírodních materiálů. Prémiové prostředí uvnitř
prodejen našich partnerů je dáno světlými plochami, vzdušností a v neposlední řadě používáním nejkvalitnějších materiálů. V příjemné atmosféře probíhá nejen prodej nových
vozů, ale samozřejmě i péče o vozy našich stávajících zákazníků. Prodejní a servisní centra Hyundai jsou navržena tak, aby všem zákazníkům poskytla zázemí v podobě připojení k internetu či dobré kávy.
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Automobily Hyundai

Budoucnost
chrání přírodu.
Hyundai má řešení.
Hyundai věří v budoucnost automobilů poháněných vodíkovými palivovými
články. Po modelech Hyundai ix35 se na trhy některých zemí již dostal další,
zcela nový model Nexo.

Zcela nový Hyundai Nexo nabízí budoucnost již dnes
•
• Hyundai Nexo zesiluje úsilí společnosti Hyundai Motor
o čistější budoucnost
• S modelem ix35 Fuel Cell byl Hyundai Motor prvním výrobcem automobilů, který uvedl na trh sériově vyráběný
model s pohonem na vodík; na evropských silnicích jezdí
více vozů Hyundai s palivovými články než od všech •
ostatních značek dohromady
• Hyundai Motor upevňuje své vedoucí postavení v oblasti
elektromobilů s palivovými články nabídkou nejvyspělejší techniky na trhu s funkcemi autonomní jízdy a nejvýkonnějším poháněcím ústrojím v segmentu
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Nová generace vozidel s palivovými články ukazuje, jak
bude vypadat budoucnost cestování automobily,
a umožní zákazníkům tuto budoucnost již prožívat, díky
inovativním prvkům komfortní výbavy, jakými jsou dálkové parkování, kamerové sledování slepého úhlu a funkce
autonomní jízdy
Nexo poskytne zákazníkům výhodu nejdelšího dojezdu
mezi vozidly s pohonem na vodík. Dojezd až 666 km
(v souladu s aktuálním kombinovaným jízdním cyklem
WLTP) je porovnatelný s automobily poháněnými spalovacími motory

Hyundai upevňuje své vedoucí postavení zcela novým modelem Hyundai Nexo, prvním SUV konstruovaným výhradně
pro pohon na vodík, své vedoucí postavení v oblasti elektromobilů s palivovými články. Nexo kombinuje praktičnost
SUV s vyspělým know-how v oblasti palivových článků. Nová
generace vozidla s palivovými články nabízí nejvyspělejší
techniku na trhu také díky funkcím autonomní jízdy, chytrým
vyspělým asistenčním systémům a nejvýkonnějšímu poháněcímu ústrojí ve svém segmentu.
Nexo je po technické stránce vlajkovou lodí neustále rozšiřované nabídky ekologických automobilů značky Hyundai.
Jeho základem je nově vyvinutá speciální platforma. Hyundai Motor pro ni používá označení FUV – Future Utility
Vehicle (vozidlo budoucnosti s mimořádnou úrovní užitných
vlastností) – kombinující praktičnost SUV/crossoveru s vyspělou technikou elektrického pohonu, komplexní nabídkou
asistenčních funkcí a inovativními, velmi přitažlivými stylistickými prvky. Nové Nexo má nejdelší dojezd v segmentu
elektromobilů s akumulátory, resp. palivovými články. Jeho
hodnota 666 km (v souladu s aktuálním kombinovaným jízdním cyklem WLTP) je porovnatelná s vozidly poháněnými
spalovacími motory a umožňuje řidičům cestování na dlouhé vzdálenosti. „Hyundai Motor je již lídrem na evropském

trhu vozidel s palivovými články. Více než sedmdesát procent všech vozů s palivovými články, provozovaných v Evropě, vyrobil Hyundai,“ říká Thomas A. Schmid, provozní ředitel
společnosti Hyundai Motor Europe. „Zcela nový Nexo je zásadním krokem v naší strategii zaměřené na ekologické automobily. V jejím rámci uvedeme na globální trh 15 nových
ekologických automobilů do roku 2020. Z toho je patrné
naše intenzivní úsilí o realizaci čisté budoucí mobility.“
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Nové řešení pro váš vozový park

Razítko prodejce:

Hyundai Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz/pro-ﬁrmy
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