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Szanowni Państwo,
 
dziękujemy za zainteresowanie marką Hyundai. Przedstawiamy konfigurację wybranego przez Państwa modelu wraz
z propozycją warunków cenowych. Staraliśmy się maksymalnie dostosowac ją do Państwa wymagań, jeśli jednak
życzą sobie Państwo dokonać jakichkolwiek zmian, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
 
Satysfakcja Klienta jest dla nas najważniejsza zarówno podczas projektowania i tworzenia samochodu, jak i na etapie
sprzedaży. 
Wierzymy, że nasze samochody w pełni sprostają Państwa potrzebom i ufamy, iż wybiorą Państwo markę Hyundai. 
 
Z poważaniem, 

Prezentowane na stronach niniejszej oferty graficzne prezentacje (rysunki i fotografie) mają charakter poglądowy i mogą róznić się
od rzeczywistych. Ewentualne warunki dotyczące formy finansowania i ubezpieczenia będą objęte odrębną informacją i ofertą.
Podane ceny w PLN zawierają podatek VAT. Poszczególne elementy promocji obowiązują do jej odwołania lub do wyczerpania
zapasów. Uzyskanie poszczególnych rabatów może być warunkowane okazaniem wymaganej dokumentacji – więcej szczegółów
u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. 
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 Wybrana wersja Cena standard Rabat Cena dla Klienta
 TUCSON Hybrid SUV 1.6 T-GDI 175.000,00 zł
 Kolor nadwozia: YG7 : Dark Knight 2.900,00 zł
 Wnetrze: NNB : Obsidian Black

 Podsumowanie
 RAZEM BRUTTO 177.900,00 zł 177.900,00 zł
 RAZEM NETTO 144.634,15 zł 144.634,15 zł

 Forma finansowania: (Indywidualny) Abonament
 Ubezpieczenie:

 Uwagi
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Wyposażenie

Gwarancja na samochód
5 lat gwarancji bez limitu kilometrów1

5 lat Assistance
5 lat bezpłatnej kontroli stanu technicznego
3 lata gwarancji na oryginalne akcesoria Hyundai MOBIS2

8 lat gwarancji na baterię wysokiego napięcia3

1 
Powyższe informacje nie określają wszystkich warunków gwarancji. W przypadku, gdy zakup samochodu nastąpił w celu prowadzenia jednej z nastepujących

działalności gospodarczych: taksówka, wypożyczalnia, płatny przewóz osób, gwarancja mechaniczna wynosi 3 lata (36 miesięcy) z limitem 100 000 kilometrów w
zależności, co wystąpi wcześniej, podobne ograniczenia dotyczą innych elementów gwarancji. Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Szczegółowe warunki
gwarancji znajdują się w Ksiązce Gwarancyjnej. 
 
2 

Powyższe informacje nie określają wszystkich warunków gwarancji. Gwarancja wynosi 2 lata w przypadku oryginalnych części zamiennych Hyundai oraz 3 lata w
przypadku oryginalnych akcesoriów Hyundai MOBIS. W przypadku, gdy zakup samochodu nastapił w celu prowadzenia jednej z następujących działalności
gospodarczych: taksówka, wypożyczalnia, płatny przewóz osób, gwarancja na części zamienne Hyundai 2 lata z limitem 40 000 kilometrów w zależności, co wystąpi
wcześniej, podobne ograniczenia dotyczą innych elementów gwarancji. Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. 
 
3 

Powyższe informacje nie określają wszystkich warunków gwarancji. Gwarancja na baterię wysokiego napięcia obejmuje jedynie samochody Hyundai sprzedane
Klientowi końcowemu przez Autoryzowanego Dealera Hyundai na warunkach opisanych w Ksiązce Gwarancyjnej. Gwarancja na baterię wysokiego napięcia wynosi 8 lat z
limitem 160 000 kilometrów w zależności, co wystąpi wcześniej. Szczegółowe warunki gwarancji, w tym jej wyłączeń i ograniczeń, znajdują się w Książce Gwarancyjnej
oraz u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. 
 
Podane w niniejszym zestawieniu informacje na temat możliwej gwarancji nie stanowią oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego i nie
określają wszystkich warunków gwarancji. Podane dane dotyczące gwarancji mają charakter informacyjny. Szczegółowe warunki gwarancji na samochód znajdują się w
Książce Gwarancyjnej. Szczegółowe warunki gwarancji na części i akcesoria dodatkowe znajdują się w Ksiązce Gwarancyjnej oraz w Ogólnych Warunkach Gwarancji na
Części i Akcesoria znajdującego się pod adresem https://www.hyundai.com/pl/serwis/serwis/oryginalne-czesci.html. Bezpłatna kontrola stanu technicznego nie jest
kontrola wymaganą przez przepisy prawa (obowiązkowy przegląd techniczny). Informujemy, że zawarte w niniejszym dokumencie i podane przez Pana/Panią dane
osobowe są przetwarzane przez wskazanego powyżej Dealera Hyundai oraz są przekazywane do Hyundai Motor Poland w celu właściwej realizacji świadczonej dla
Państwa usługi. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania Pana/Pani danych znajdują się w informacji o prywatności dostępnej u Autoryzowanego
Dealera Hyundai, w Autoryzowanej Stacji Obsługi oraz na stronie https://www.hyundai.com/pl/polityka-prywatnosci.html. W przypadku pytań lub wątpliwości
dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt. 


