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Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie marką Hyundai. Przedstawiamy konfigurację wybranego przez Państwa 
samochodu wraz z propozycją warunków cenowych. Staraliśmy się dostosować do Państwa oczekiwań 
najlepiej jak to możliwe, jeżeli jednakże życzą sobie Państwo dokonać zmian, to na bieżąco pozostajemy 
do Państwa dyspozycji. Satysfakcja Klienta jest dla marki Hyundai priorytetem na etapie projektowania, 
produkcji oraz całego procesu sprzedaży. Właśnie dlatego jesteśmy przekonani, że samochody Hyundai 
w pełni sprostają Państwa oczekiwaniom.   
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Wybrana wersja Cena dla Klienta

ELANTRA Benzyna 1.6 123 KM 6-bieg. M/T 2WD SMART 2021 93.900,00  zł

Kolor nadwozia : Polar White - WAW 1.100,00  zł

Wnętrze : Black - NNB 0,00  zł

Opcje fabryczne (w cenie wybranej wersji)

Opcje lokalne

Promocje

Akcesoria

Podsumowanie

Detalicznie dla 1 szt. 95.000,00  zł

Liczba sztuk 1 

RAZEM BRUTTO 95.000,00  zł

RAZEM NETTO 77.235,77  zł

Forma finansowania
-

Ubezpieczenie
 -

Uwagi

-

Gwarancja na samochód
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Wyposażenie

Bezpieczeństwo

Poduszki bezpieczeństwa przednie +

Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe +

System ABS z elektroniczną kontrolą stabilizacji (ESC) i asystentem
podjazdu (HAC)

+

Ręczny hamulec pomocniczy +

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold + (3)

Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach +

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci +

Elektryczne wspomaganie kierownicy +

Regulacja wysokości kolumny kierowniczej +

Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach +

Zewnętrzne

Szyby

Szyby przednie barwione +

Szyby tylne barwione +

Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym +

Światła

Reflektory halogenowe (światła mijania i drogowe) +

Reflektory LED (mijania i drogowe) LED

Automatyczne włączanie świateł +

Światła do jazdy dziennej -

Światła do jazdy dziennej LED +

Światła pozycyjne LED +

Tylne światła przeciwmgielne LED +

Kierunkowskazy w przednich błotnikach -

Kierunkowskazy w lusterkach bocznych +

Światła tylne LED LED

Stylistyka

Boczne lusterka w kolorze nadwozia +

Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane +

Lusterka boczne elektrycznie składane -

Wykończenie grilla w kolorze czarnym -

Wykończenie grilla z chromowaną listwą +

Zderzaki w kolorze nadwozia -

Zderzaki w kolorze nadwozia z chromowanymi listwami +

Zderzaki z elementami ozdobnymi w kolorze czarnym -

Zderzaki z elementami ozdobnymi w kolorze chromu +

Okno dachowe elektrycznie sterowane -

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia +

Listwa okienna w kolorze czarnym -



ELANTRA Benzyna 1.6 123 KM 6-bieg. M/T 2WD SMART 2021

Listwa okienna chromowana +

Koła

Felgi stalowe 15" z kołpakami -

Felgi aluminiowe 16" +

Felgi aluminiowe 17" 1 000 zł

Zestaw naprawczy -

Dojazdowe koło zapasowe +

Fotele

Regulacja

Zagłówki przednie z regulacją wysokości +

Fotel kierowcy sterowany elektrycznie -

Fotele przednie elektrycznie sterowane (fotel kierowcy z pamięcią
ustawienia)

-

Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego (2 kierunki) -

Fotel kierowcy z regulacją wysokości +

Tylna kanapa składana w proporcji 60:40 +

Zagłówki tylne z regulacją wysokości +

Tylny podłokietnik z uchwytami na napoje +

Tapicerka

Tapicerka materiałowa Woven -

Tapicerka materiałowa Tricot +

Tapicerka skórzana -

Funkcje komfortu

Fotele przednie podgrzewane Winter

Fotele przednie i tylne podgrzewane -

Fotele przednie wentylowane -

Gazetownik w oparciu fotela pasażera +

Wewnętrzne

Drzwi

Szyby sterowane elektrycznie (kierowcy z funkcją Auto Down) -

Szyby sterowane elektrycznie (kierowcy z funkcją Auto Up/Down) +

Klamki wewnętrze lakierowane na czarno +

Listwy progowe Standard +

Oświetlenie

Oświetlenie pierwszego rzędu +

Oświetlenie drugiego rzędu +

Oświetlenie przestrzeni bagażowej +

Oświetlenie nastrojowe wnętrza -

Schowki i transport

Przedni podłokietnik ze schowkiem +

Oświetlenie przedniego schowka +

Wykończenie
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Listwa ozdobna na desce rozdzielczej, czarna błyszcząca +

Kierownica obszyta skórą +

Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą +

Podgrzewana kierownica Winter

Podsufitka materiałowa +

Osłony przeciwsłoneczne +

Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem +

Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem +

Osłony przeciwsłoneczne rozsuwane +

Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem +

Multimedia i nowoczesne technologie

Komfort

Klimatyzacja manualna -

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa +

Nawiewy powietrza w drugim rzędzie +

Funkcja automatycznego odparowywania szyb +

Systemy wsparcia kierowcy

Komputer pokładowy z 4,2" wyświetlaczem +

Cyfrowe zegary z 10,25" kolorowym wyświetlaczem LED

Cyfrowe zegary z 10,25" kolorowym wyświetlaczem zintegrowane z
wyświetlaczem multimediów

Navi

Lusterko wsteczne z funkcją dzień i noc +

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne -

Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy +

Tempomat + (2)

Inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go + (3)

Wybór trybów jazdy + (3)

System monitorowania martwego pola (BCW) i system monitorowania
ruchu poprzecznego (RCCW)

-

Asystent monitorowania martwego pola (BCA) i asystent monitorowania
ruchu poprzecznego (RCCA)

-

Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), monitorowanie uwagi kierowcy
(DAW)

+

Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i
rowerzystów

+

System monitorowania ciśnienia w oponach +

Asystenta unikania kolizji czołowych (FCA) z funkcją Junction Turning +

Tylne czujniki parkowania +

Przednie i tylne czujniki parkowania -

Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi +

Podążanie na pasie ruchu (LFA) +

Asystent jazdy autostradowej (HDA) -

Czujnik deszczu +
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System monitorowania tylnej kanapy (RSA) +

Wygoda

Wyciszenie maski +

Gniazdo 12V +

Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów -

Port USB w konsoli centralnej +

Port USB do ładowania +

Uchwyty na napoje +

Multimedia

System multimedialny z 8" ekranem dotykowym i cyfrowym radiem DAB,
łączność Android Auto i Apple Car Play (1)

+

System multimedialny z 10,25" ekranem dotykowym, cyfrowym radiem
DAB, nawigacją fabryczną i systemem Bluelink, łączność Android Auto i
Apple Car Play (1)

Navi

System Premium Audio BOSE Navi

Głośniki w drzwiach przednich +

Głośniki w drzwiach tylnych Navi

Głośniki wysokotonowe +

Głośniki wysokotonowe + Wzmacniacz + Głośnik centralny Navi

System ratunkowy eCall +

Port USB +

Sterowanie radiem na kierownicy +

System Bluetooth -

System Bluetooth z obsługą komend głosowych +

Ochrona

Kluczyk z pilotem +

Bezkluczykowy dostęp Navi

Immobilizer +

Centralny zamek, alarm +

Pakiety i opcje

Lakier specjalny Polar White 1 100 zł

Lakier metaliczny lub perłowy 2 600 zł

Pakiet Display -

Pakiet Winter 1 000 zł

Pakiet LED 4 500 zł

Pakiet Navi 11 000 zł

Pakiet Leather -

(1) Sprawdź dostępność u dostawcy oprogramowania

(2) Dostępne dla wersji ze skrzynią 6MT

(3) Dostępne dla wersji ze skrzynią CVT




