
Ceník osobních vozů (platnost od 1. června 2018)*

Hyundai ix20
Limitovaná nabídka Best of Czech 

Akční ceny Best of Czech Best of Czech Club

Motor Výkon (kW/k) Převodovka

1,4i 66/90 5st. manuální 269 990 301 890

1,6i 92/124 6st. manuální 294 990 326 890
Akční nabídka obsahuje zvýhodnění ve výši až 91 000 Kč, zahrnující cenovou výhodu od 56 000 Kč a rozšířenou výbavu navíc v hodnotě až 35 000 Kč, 
a platí při využití financování Hyundai Finance.

Bohatá výbava

● Klimatizace
● Elektricky ovládaná přední okna
● Mlhovky a světla denního svícení
● Palubní počítač    
● Asistent rozjezdu do svahu

*  Akční nabídka se vztahuje na vybrané skladové vozy objednané do 30. 6. 2018 nebo do odvolání u participujících autorizovaných dealerů Hyundai a platí 
pro zakoupení jednoho vozu na 1 zákazníka v případě využití bonusu Objevte Hyundai s bezkonkurenčním Hyundai pojištěním. Akční nabídka neplatí pro 
velkoodběratele. Podmíněnost Hyundai pojištěním se nevztahuje na zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a registrovat v zahraničí.

Náš tip: Nová prémiová verze Best of Czech Club

● 16" kola z lehkých slitin
● Tempomat
● Bluetooth handsfree, čtecí lampičky vpředu
● Zadní parkovací senzory
● Automatická světla

Špičková kvalita s 5letou zárukou

●  5 let záruka bez omezení ujetých km

●  5 let asistenční služby

●  5 let kondiční prohlídky

Unikátní služby

Výhodné Hyundai pojištění zajistí zcela bezstarostnou jízdu: 

- povinné ručení zdarma

- nulová spoluúčast    

- náhradní vozidlo zdarma

Nenechte si ujít limitovanou nabídku ix20 1,4i 90 k Best of Czech s klimatizací 
již za 269 990 Kč!*



Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen 
a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce 
Hyundai. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor 
Czech s.r.o, a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie je pouze ilustrativní.  

● standardní výbava     + v paketu Plus     - nedodává se

VNĚJŠÍ VÝBAVA Best of Czech Best of Czech Club
Rozměr pneumatik 195/65 R15 205/55 R16
Disky kol z lehkých slitin - ●
Celoplošné kryty kol ● -
Sada na opravu pneumatik ● ●
Nárazníky v barvě vozu ● ●
Zrcátka v barvě vozu ● ●
Kliky dveří v barvě vozu ● ●
Přední mlhovky se světly pro denní svícení ● ●
Chromovaná mřížka chladiče - ●
Metalický lak karosérie 15 900 15 900

BEZPEČNOST 
Antiblokovací systém ABS + EBD ● ●
Elektronický stabilizační systém ESP + brzdový asistent BA ● ●
Elektronický systém řízení prokluzu kol TCS ● ●
Asistent pro rozjíždění do kopce HAC ● ●
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný) ● ●
Přední boční airbagy ● ●
Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla ● ●
Imobilizér ● ●
Aktivní přední opěrky hlavy ● ●
Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ● ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT 
Progresivní posilovač řízení ● ●
Výškově / podélně nastavitelný volant ● ●
Kůží potažený volant a hlavice řadící páky + ●
Palubní počítač ● ●
Monitorování tlaku v pneumatikách ● ●
Manuální klimatizace vč. chlazení schránky před spolujezdcem ● ●
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka ● ●
Elektricky ovládaná přední okna ● ●
Tónovaná skla ● ●
Centrální zamykání ● ●
Dálkové ovládání centrálního zamykání, 2 sklopné klíče a alarm + ●
Automatické uzamčení vozu při rozjezdu ● ●
Tempomat, automatické světlomety - ●
Zadní parkovací čidla - ●
ISG (Stop & Go systém) ● ●
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ● ●
Asymetricky dělená, sklopná, posuvná zadní sedadla ● ●
Nastavitelný sklon opěradel zadních sedadel ● ●
Chromové vnitřní kliky dveří a hlavice řadící páky ● ●
Regulace osvětlení palubních přístrojů ● ●
Čtecí lampičky pro přední sedadla, osvětlená kosmetická zrcátka ve slunečních clonách, opěrka ruky na sedadle řidiče - ●
Fixační síť zavazadlového prostoru ● ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA
Integrované rádio, CD přehrávač, MP3, USB+AUX + ●
4 hlavní a 2 výškové reproduktory, ovládání audiosystému na volantu + ●
Bluetooth handsfree - ●
PAKETY VÝBAV
Plus
- Integrované rádio, CD přehrávač, MP3, USB+AUX, 4 hlavní a 2 výškové reproduktory
- Ovládání audiosystému na volantu
- Kůží potažený volant a hlavice řadící páky
- Dálkové ovládání centrálního zamykání, 2 sklopné klíče a alarm

11 900 ●

ZÁRUKY A SLUŽBY
5 let záruka bez omezení ujetých km v ceně
5 let asistenční služby, 5 let kondičních prohlídek v ceně

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Bezpečnostní sada (výstražný trojúhelník, sada žárovek, vlečné autolano, lékárnička, výstražná vesta, pracovní rukavice) 1 199

Dojezdová rezerva, zvedák, klíč na kola, sada nářadí (nahrazuje sadu na opravu pneumatik) 1 790

Podlahové rohože velurové 990

Nepostradatelný paket Plus jen za 11 900 Kč

●  Rádio, CD přehrávač, MP3, USB+AUX, 6 reproduktorů

●  Ovládání audiosystému na volantu 

●  Kůží potažený volant a hlavice řadící páky   

●  Dálkové ovládání centrálního zamykání a alarm   

Autorizovaný prodejce:
www.porovnejhyundai.cz (Porovnejte si vozy Hyundai s konkurencí)



Hyundai ix20
TECHNICKÉ ÚDAJE

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez
omezení km

TYP KAROSERIE 5dveřová, 5místná

MOTOR 1,4 DOHC CVVT 16V 1,6 DOHC CVVT 16V 1,4 CRDi DOHC 16V 1,6 CRDi DOHC 16V

Typ zážehový zážehový vznětový vznětový

Zdvihový objem motoru (cm3) 1396 1591 1396 1582

Druh paliva 95 NAT 95 NAT diesel diesel

Počet válců 4 4 4 4

Kompresní poměr 10,5:1 10,5:1 16,0:1 16,0:1

Maximální výkon (kW/k/ot./min.) 66,2/90/6000 91,5/124/6300 57/78/4000 66/90/4000 94/128/4000

Maximální točivý moment (Nm/ot./min.) 137,3/4000 156/4200 240/1500-2000 240/1500-2500 260/1500-3000

Příprava směsi vícebodové vstřikování vícebodové vstřikování Common Rail Common Rail

Objem palivové nádrže (l) 50

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ převodovky manuální manuální automatická manuální manuální

Počet převodových stupňů 5 6 6 6 6



1)  Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími 
netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným 
způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží 
pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

2) Při maximálním zvětšení prostoru pro cestující na zadních sedadlech je objem 440 l.

MOTOR 1,4 DOHC CVVT 16V 1,6 DOHC CVVT 16V 1,4 CRDi DOHC 16V 1,6 CRDi DOHC 16V

DYNAMIKA

Maximální rychlost (km/h) 169 185 180 160 167 186

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 12,7 10,8 11,5 15,2 14,2 11,1

SPOTŘEBA PALIVA  
(l/100 km)/EMISE CO2 (g/km)1)

Cyklus  - městský (se systémem ISG) 7,2/167 (6,6/152) 7,4/173 
(7,1/166) 8,6/200 5,2/137 (4,9/128) 5,5/144 (5,1/135)

   - mimoměstský (se systémem ISG) 5,3/124 (5,1/117) 5,7/133 
(5,2/123) 5,2/121 3,9/102 (3,8/99) 4,0/106 (4,0/104)

 - kombinovaný (se systémem ISG) 6,0/140 (5,6/130) 6,4/148 
(5,9/139) 6,5/150 4,4/115 (4,2/110) 4,5/120 (4,4/115)

HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75) 1253-1342 1255-1355 1297-1410 1345-1446 1356-1455

Největší technicky přípustná hmotnost 1710 1710 1780 1800 1810

Hmotnost brzděného přívěsu 1300 1300 1100 1300 1300

Hmotnost nebrzděného přívěsu 550

Nosnost střechy 70

ROZMĚRY

Celková délka (mm) 4120

Celková šířka (mm) 1765

Celková výška (mm) 1600

Rozvor (mm) 2615

Rozchod vpředu (mm) - pneu 195/65 R15 1553

Rozchod vzadu (mm) - pneu 195/65 R15 1557

Poloměr otáčení (m) 5,21

Minimální světlá výška podvozku (mm) 156

Objem zavazadlového prostoru dle metody 
VDA 211/214 (l) 570/14862)

PODVOZEK

Přední náprava typ McPherson s pomocným rámem a s příčným stabilizátorem

Zadní náprava tuhá torzní

Přední/zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 12 let na prorezivění karoserie


