
Karosszéria Teljesítmény Váltó Listaár

Advanced

1.0 MPi 5 ajtós 67 LE MT 5 799 000 Ft 
1.0 MPi 5 ajtós 67 LE AMT 6 199 000 Ft 

1.2 MPi 5 ajtós 84 LE MT 5 999 000 Ft 

1.2 MPi 5 ajtós 84 LE AMT 6 399 000 Ft 

Hyundai i10Hyundai i10
Megújult formábanMegújult formában

Az árak az ÁFA és a regisztrációs adó összegét tartalmazzák. A kép illusztráció. A fenti adatok 
tájékoztató jellegűek. A Hyundai Holding Hungary Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntart-
ja, továbbá, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszerelt-
ségi tartalmakat. A pontos részletekért kérjük, hogy forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez. 
Amennyiben a hivatalos MNB árfolyam a nagykereskedelmi számlázás napján 400 Ft/€-nál 
magasabb, a Hyundai Holding Hungary Kft. fenntartja a jogot az árfolyamveszteség kiterhe-
lésére az árlista utolsó oldalán található képlet alapján. A vételár módosítása esetén a Vevő-
nek jogában áll a szerződéstől 2 munkanapon belül írásban jogkövetkezmény nélkül elállni.

Az árlista érvényes 2023.03.08-tól visszavonásig vagy új árlista kiadásáig.

http://www.hyundai.hu
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Advanced

Biztonság

eCall Vészhelyzeti segélyhívó berendezés S

Ráfutásos balesetet megelőző rendszer (FCA)
városi, városon kívüli, gyalogos- és kerékpárost felismerő módokkal S

Sávtartó rendszer (LKA) S

Sávkövető rendszer (LFA) S

Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW) S

Távolsági fényszóró-asszisztens (HBA) S

Elektromos szervokormány (MDPS) S

Magasságban állítható kormánykerék S

Vezető és utas oldali légzsák, oldallégzsákok, függönylégzsákok S

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) S

Visszagurulás gátló (HAC) S

Tárcsafékek elöl S

Figyelmeztetés a hátsó sorban ülőkre (ROA) S

Intellingens sebességkorlátozó táblafelismerő rendszer (ISLA) S

Immobilizer S

Stop and Go rendszer (ISG) S

Biztonsági gyermekzár S

Keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS) S

Külső megjelenés

185/55 R15 könnyűfém keréktárcsák S

Defektjavító készlet S

Atlas White fényezés 80 000 Ft

Metálfényezés 160 000 Ft

Magasfényű fekete hűtőmaszk S

Tükörházba épített irányjelzők, és elektromosan állítható, fűtött külső tükrök S

Színezett üvegek, színre fújt külső tükrök és ajtókilincsek S

Sötétített üvegezés S

Automatikus fényszóróberendezés S

LED-es nappali menetfény (DRL) S

Halogén fényszóró S

Ködlámpák hátul S

Vonóhorog előkészítés S

 
Belső megjelenés, kényelmi funkciók

Belső színcsomag (SACA01 - UML vagy YPK belső szín mellé kötelező) 80 000 Ft

Szövet kárpitozás S

Tolatókamera S

Bőrkormány és váltógomb S

Állítható magasságú vezetőülés S

Elektromos ablakemelők becsípődésgátlóval elöl S

Központi zár S

Behajtható kulcs távirányítóval a központi zárhoz, riasztóval S

Fém hatású belső kilincsek S
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60:40 arányban dönthető hátsó ülések S

Manuális klímaberendezés S

Multifunkcionális kormánykerék, Bluetooth kihangosítóval S

Supervision műszeregység 4,2”-os TFT LCD színes kijelzővel S

DAB Digitális rádióantenna S

Sebességtartó és -korlátozó automatika S

USB C-type csatlakozók elöl és hátul, és USB A-type csatlakozó elöl S

Merev csomagtérpadló S

Első hangszórók (2db) S

Hátsó hangszórók (2db) S

Csomagok

Display Audio rendszer 
Integrált autó rendszer magyar nyelven, 8"-os színes érintőkijelzővel 
Vezetéknélküli Apple Carplay és Android Auto támogatás  
(elérhetőségéről tájékozódjanak az Apple és Android honlapján)

S

Téli csomag 
Fűthető ülések elöl 
Fűthető kormánykerék

S
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UML Purple belső (SACA01)

Sávkövető rendszer

Kövessen minket közösségi oldalainkon! Konfigurálja új Hyundai gépjárművét a honlapunkon!

Hyundai Konfigurátor

FCA kerékpárost felismerő mód Figyelmeztetés a hátsó sorban ülőkre

4,2”-os Supervision műszeregység

UML Purple belső (SACA01) LED-es nappali menetfény

USB C-type csatlakozók

15”-os könnyűfém keréktárcsák

https://hyundai.hu/konfigurator
https://www.facebook.com/hyundai.hungary/
https://www.instagram.com/hyundai_hun/?hl=hu
https://www.youtube.com/user/HyundaiHungary
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„Hyundai 9,99% HUF” és „Hyundai 4,99% EUR” finanszírozási akció

Jogi tájékoztató:

Jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az Euroleasing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) 
forint alapú, változó és rögzített kamatozású, nyíltvégű és zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, amely minimum 20%, 
nyíltvégű pénzügyi lízing esetén maximum 60% kezdő lízingdíj, valamint minimum 36 hónap és maximum 84 hónap 
futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Az ügyfelet terheli zártvégű pénzügyi lízing esetén 
a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési 
illeték, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték összegének 25%-a, mely a 
gépjármű forgalomba helyezésekor esedékes. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, 
illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén ennek mértéke módosulhat. 
A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint 
legalább 1 tizedesjegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére 
jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba vételi díj: 7.000 Ft) jogosult az ügyfélre továbbhárítani. THM HUF esetén: 8,1%-10,6%, THM EUR 
esetén: 4,1%-5,2%.. A THM nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás 
díját. A finanszírozás teljes futamideje alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. Az akció kizárólag új Hyundai 
gépjárművekre érvényes A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a finanszírozó 
fenntartja a finanszírozási kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció visszavonásig 
tart.

Reprezentatív példa forint alapú zártvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással: 
Bruttó vételár: 10.499.000,-Ft, futamidő:  60 hónap, finanszírozott összeg: 8.399.200,-Ft, havi törlesztő részlet 
178.413,-Ft, bruttó önerő kalkulált összege: 2.099.800,-Ft, THM: 10.50%, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 9.99%, 
lízingbevevő által fizetendő teljes összeg: 10.704.780,-Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett. 
*Regisztrációs adót tartalmazza

Reprezentatív példa forint alapú nyiltvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással: 
Bruttó vételár: 10.499.000,-Ft, futamidő: 60 hónap, nettó finanszírozott összeg: 6.628.000,-Ft, havi törlesztő részlet: 
119.392,-Ft+ a havi lízingtőke ÁFA tartalma, nettó önerő kalkulált összege: 1.657.000,-Ft, THM: 8.30%, maradványérték: 
1.657,000-Ft+ÁFA, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 9.99%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi 
jog gyakorlásával: 8.820.520,-Ft+ÁFA, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlása nélkül: 
7.163.520,-Ft+ÁFA, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett. 
*Regisztrációs adót tartalmazza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az árfolyamveszteség az autó szerződéskötés során érvényben lévő listaárából / kedvezményes ügyfélárából* 
(*ahol elérhető) kerül felszámításra az alábbi képlet szerint: 

400 Ft / € árfolyam felett az árfolyamveszteség az alábbi képlet alapján kerül kiterhelésre: (listaár - regisztrációs adó) 
/ 1,27 / 400 * "számlázás napján esedékes árfolyam" * 1,27 + regisztrációs adó

Autó listaára/ügyfélára a szerződéskötés során érvényben lévő árlista alapján: 9 999 000 Ft

Autó listaára/ügyfélára beérkezéskor maximum 400 Ft / € árfolyam esetén: 9 999 000 Ft

Regisztrációs adó: 85 000 Ft

Autó listaára/ügyfélára beérkezéskor 410 Ft / € árfolyam esetén: 10 246 850 Ft

Árfolyamveszteség: 247 850 Ft


