
Hyundai BAYON v limitované edici Play

Ceník osobních vozů 
(platnost od 1. ledna 2023)

Prémie a akční cena platí u autorizovaných prodejců Hyundai a je podmíněna registrací vozidla na jméno zákazníka v případě využití Hyundai pojištění. Podmíněnost Hyundai pojištěním se nevztahuje na 
zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a registrovat v zahraničí. Registraci vozidla na registrační značky zprostředkovává autorizovaný prodejce Hyundai. V případě prodeje zahraničnímu zákazníkovi 
(v rámci EU) je nutné vozidlo přihlásit v zemi původu klienta a to nejpozději do 1 měsíce od převzetí vozidla. Prémie a benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai. 
-  Nízké splátky s miniúrokem: Vyberte si variantu financování HYUNDAI FINANCE podle svých potřeb v závislosti na výši akontace, délce splácení a způsobu ukončení smlouvy. Miniúrok je platný pouze pro 

vybrané modely a výbavy. Více informací najdete na https://www.hyundai.com/cz/prodej/financovani-a-pojisteni/hyundai-finance.html.
- Nejvýhodnější Hyundai pojištění: Získejte pojištění s mimořádně výhodnou sazbou se spoluúčastí již od 0 % a možností garantované ochrany majetku GAP na 1, 3 nebo 5 let. 
- Sada zimních pneumatik zdarma: Získejte bezplatně sadu 4 zimních pneumatik. 
-  Slevová tankovací karta na 5 let: Karta držitele opravňuje k získání slevy 0,40 Kč za každý natankovaný litr paliva (benzín/nafta) na všech čerpacích stanicích, kde jsou akceptovány karty CCS. Na čerpacích 

stanicích OMV lze tankovat se slevou 1,50 Kč za každý litr paliva. Při každém tankování Vašeho vozu Hyundai ušetříte. 
Bližší informace k benefitům můžete získat u autorizovaného prodejce vozidel Hyundai.

Podrobné informace o benefitech Hyundai najdete na hyundai.cz/benefity

Sada zimních
pneumatik
zdarma

Nejvýhodnější Hyundai
pojištění s možností
nulové spoluúčasti0%

Motor Výkon 
(kW/k) Převodovka Standardní 

cena (Kč)
Prémie 

(Kč)
Akční  

cena (Kč)
Play
1,2i 62/84 5st. manuální 479 990 60 000 419 990
1,0 T-GDi 74/100 6st. manuální 509 990 60 000 449 990
Play PLUS
1,2i 62/84 5st. manuální 534 990 65 000 469 990
1,0 T-GDi 74/100 6st. manuální 564 990 65 000 499 990

Pořiďte si Bayon v limitované edici Play a získejte praktické příslušenství se zvýhodněním 50 %!

Objevte limitovanou edici Play zahrnující: Získejte ještě více se skvěle vybavenou 
výbavou Play PLUS obsahující:

● 16" kola z lehké slitiny s pneumatikami 195/55 R16
●   Černé čalounění stropu včetně sloupků, černé kryty vnějších zpětných zrcátek
●   Projektorové halogenové přední světlomety
●   Kůží potažený volant a hlavici řadící páky
●   Autonomní nouzové brzdění FCA (s detekcí vozidel, chodců a cyklistů)
●   Manuální klimatizaci
●   Tempomat s inteligentním omezovačem rychlosti
●   Plně digitální přístrojový panel typu Supervision s 10,25" displejem 
● Zadní parkovací senzory + zadní parkovací kameru
●  Rádio s 8" dotykovým displejem, MP3, DAB, USB s funkcí Android Auto a Apple 

CarPlay

●   Integrovanou navigaci s 10,25" dotykovým displejem, DAB, MP3, USB s funkcí 
Android Auto a Apple CarPlay, Live Services

● Vzdálenou správu vozu Bluelink
●   Automatickou klimatizaci
●   Inteligentní klíč a startování tlačítkem
●   Automatické stěrače (dešťový senzor)
●   Bi-LED přední světlomety a statické přisvěcování do zatáčky
●   Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko
●   3stupňové vyhřívání předních sedadel a volantu

Paket Climate za 15 000 Kč přináší:
●   3stupňové vyhřívání předních sedadel
●  Vyhřívaný volant
●  Zadní tmavá skla

https://www.hyundai.com/cz/prodej/financovani-a-pojisteni/hyundai-finance.html
http://www.hyundai.cz/benefity
https://www.hyundai.cz/financovani
https://www.hyundai.cz/zimni-kola
https://www.hyundai.cz/tankovaci-karta
https://www.hyundai.cz/pojisteni


Autorizovaný prodejce:

VNĚJŠÍ VÝBAVA Play Play Plus
16" kola z lehké slitiny, pneumatiky 195/55 R16 ● ●

Dojezdová rezerva ● ●

Nárazníky a kliky dveří v barvě vozu ● ●

Vnější zpětná zrcátka v barvě Phantom Black, boční blikače integrované ve zpětných zrcátkách ● ●

LED denní světla ● ●

Projektorové halogenové přední světlomety ● -

Bi-LED přední světomety a statické odbočování do zatáčky - ●

Tónovaná skla ● ●

Zadní tmavá skla + ●

Střešní ližiny ● ●

Střecha v odlišném barevném provedení 12 000 12 000

Barva karosérie Atlas White 5 000 5 000

Metalický lak karosérie (barva Mangroove Green Metallic bez příplatku) 13 900 13 900

BEZPEČNOST   
Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD + brzdový asistent BA ● ●

Elektronický stabilizační systém VSM (Vehicle Stability Management) ● ●

Asistent pro rozjíždění do kopce HAC + multikolizní brzda MCB ● ●

Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný u spolujezdce) a boční airbagy pro přední sedadla ● ●

Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla ● ●

Autonomní nouzové brzdění FCA (detekce vozidel, chodců a cyklistů) včetně varování před čelním nárazem FCW ● ●

Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA, systém sledování únavy řidiče DAW vč. upozornění na rozjezd vozidla vpředu LVDA ● ●

Funkce varovných světel při nouzovém brzdění, systém automatického nouzového volání eCall ● ●

Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix), upozornění na cestující vzadu ROA ● ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT   
Anatomicky tvarovaná sportovní přední sedadla ● ●

Černé čalounění stropu včetně černého provedení sloupků a slunečních clon ● ●

Hliníkové pedály ● ●

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ● ●

Výškově a podélně nastavitelný volant ● ●

Přední posuvná středová opěrka rukou s úložným prostorem ● ●

Kůží potažený volant a hlavice řadící páky ● ●

3stupňové vyhříváni předních sedadel a volantu, kapsa na opěradle sedadla spolujezdce + ●

Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem ● ●

Otáčkoměr a palubní počítač ● ●

Elektricky ovládaná přední a zadní okna ● ●

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka ● ●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, imobilizér a alarm ● -

Inteligentní klíč a startování tlačítkem - ●

Automatické stěrače (dešťový senzor) - ●

Manuální klimatizace ● -

Automatická klimatizace - ●

Tempomat s inteligentním omezovačem rychlosti, rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost ISLA ● ●

Plně digitalni přistrojovy panel typu Supervision s 10,25" displejem ● ●

Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko - ●

Funkce komfortního blikání – trojblik, digitální hodiny, automatické uzamčení vozu při rozjezdu ● ●

Monitorování tlaku v pneumatikách ● ●

Automatické světlomety (světelný senzor) a automatické přepínání dálkových světel ● ●

Ambientní osvětlení interiéru ● ●

Zadní parkovací senzory + zadní parkovací kamera ● ●

Asymetricky dělena a sklopná zadní sedadla v poměru 60:40 ● ●

Čtecí lampičky pro přední sedadla, osvětlení zavazadlového prostoru, regulace osvětlení palubních přístrojů ● ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA   
Rádio s 8" dotykovým displejem, RDS, MP3, DAB, USB, s funkcí Android Auto a Apple CarPlay, 4 reproduktory (2 přední+ 2 výškové), zadní konektor USB ● -

Integrovaná navigace s 10,25" dotykovým displejem, DAB, MP3, USB, funkcí Android Auto a Apple CarPlay, Live Services, 4 reproduktory (2 přední+ 2 zadní), zadní 
konektor USB 

- ●

Ovládání autorádia na volantu a Bluetooth handsfree ● ●

Bluelink – vzdálená správa vozu - ●

PAKETY VÝBAV   
Climate
- 3stupňové vyhřívání předních sedadel a volantu
- zadní tmavá skla, kapsa na opěradle sedadla spolujezdce

15 000 ●

ZÁRUKA A SLUŽBY   
5 let záruka bez omezení ujetých km ● ●

5 let asistenční služby ● ●

Bezplatné aktualizace mapových podkladů 1× ročně po dobu 10 let a 5leté předplatné služeb Live Services - ●

Aktivační poplatek (přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel, předprodejní příprava vozu) 1 990

Energetický štítek pneumatik – poskytuje přehledné informace o environmentálních a bezpečnostních charakteristikách pneumatiky dle hlavních kritérií: spotřeba paliva, brzdný výkon na mokré 
vozovce a hlučnost. Více informací najdete na https://hyundai.cz/regulace-pneumatik.

† Prémie a benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.
Akční cena příslušenství se vztahuje pouze na nově pořízené vozy. 
www.porovnejhyundai.cz (Porovnejte si vozy Hyundai s konkurencí)
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 jsou pouze 
ilustrativní.     
● standardní výbava      - nedodává se      + v paketu 

http://www.porovnejhyundai.cz/


Získejte pro BAYON  
Play praktické 
příslušenství  

se zvýhodněním  
až 50 %!

Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Veškeré 
ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor Czech s.r.o., a nezavazují k uzavření smlouvy. 
V ceně příslušenství není zahrnutá montáž. 
1 V připadě vyběru celeho kompletu bude rozměr zimnich pneumatik zdarma upraven dle zvoleneho rozměru disku.

ZDARMA
Pro výbavu 
Play
v rámci benefitu zdarma

16" zimní pneumatiky
● rozměr 195/55 R16
 

Tažné zařízení se 
zvýhodněním 50 %

Paket Cargo se 
zvýhodněním 50 %

ZDARMA
Pro výbavu 
Freedom PLUS
v rámci benefitu zdarma

16" zimní pneumatiky
● rozměr 195/55 R16
 

Paket Přeprava se 
zvýhodněním 50 %

Paket Ochrana se 
zvýhodněním 50 %

Náš tip1

K pneumatikám zdarma získejte 
15" ocelová kola za zvýhodněný 
příplatek pouze 

3 990 Kč

17 775 Kč
8 887 Kč

6 000 Kč
3 000 Kč

Náš tip1

K pneumatikám zdarma získejte 
15" ocelová kola za zvýhodněný 
příplatek pouze 
 

3 990 Kč

26 950 Kč
13 475 Kč

5 037 Kč
2 519 Kč

● Pevné

● 13pin elektroinstalace

● Redukce na 7pin konektor

● Střešní příčníky
● Obal na střešní příčníky
● Střešní box

●   Dodatečné LED osvětlení prostoru za vozem
●   Koberec do zavazadlového prostoru
●   Skládací organizér do zavazadlového prostoru

●   Velurové podlahové rohože
●   Koberec do zavazadlového prostoru
●   Skládací organizér do zavazadlového prostoru

Informujte se u prodejce o kompletní nabídce zvýhodněného příslušenství. 



Sada zimních
pneumatik
zdarma

Nejvýhodnější Hyundai
pojištění s možností
nulové spoluúčasti0%

Podrobné informace o benefitech Hyundai najdete na hyundai.cz/benefity

Nabídka financování od Hyundai Finance

Nový Hyundai Bayon
Play 1,2i

... může být nyní Váš již za 4 382 Kč měsíčně vč. pojištění

Platnost nabídky je do 31. 1. 2023 nebo do odvolání.

Kontaktujte některého z našich autorizovaných prodejců a zjistěte o této limitované nabídce 
více informací.

NÁŠ TIP | Místo splacení poslední splátky přesedněte ze svého  
stávajícího vozu do nového.| FINANCE

*Reprezentativní příklad financování vozu v ceně 419 990 Kč vč. DPH:

Výše úvěru: 251 994 Kč

Jednorázová splátka hrazená klientem: 167 996 Kč (40 % z kupní ceny)

Úroková sazba platná po celou dobu splácení: 4,99 % p. a.

RPSN: 11,93 %

1.-47. měsíční splátka: 3 330 Kč, měsíční splátka pojištění 1 052 Kč

48. poslední navýšená splátka úvěru bez pojištění: 134 397 Kč, měsíční splátka pojištění 1 052 Kč

Poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč

Celková částka k uhrazení: 341 403 Kč (jistina, úroky, havarijní pojištění,
povinné ručení, poplatek)

Délka úvěru: 48 měsíců

Pojištění obsahuje havarijní pojištění a povinné ručení (spoluúčast 10 % min. 10 000 Kč).
Poskytovatelem pojištění je společnost UNIQA pojišťovna, a.s.

*  Poskytovatelem financování je společnost ESSOX s.r.o. Podrobné informace o podmínkách financování budou poskytnuty přímo  
poskytovatelem a mohou se lišit. Tento ilustrativní příklad slouží pro informační účely, jedná se o reklamní sdělení a není 
návrhem na uzavření smlouvy o úvěru. Každá žádost o čerpání úvěru bude posuzována individuálně.

https://www.hyundai.cz/financovani
https://www.hyundai.cz/zimni-kola
https://www.hyundai.cz/tankovaci-karta
https://www.hyundai.cz/pojisteni
http://www.hyundai.cz/benefity

