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Tucson, rocznik 2020 1.6 GDi 6MT 2WD (132 KM)

cena łącznie 96 900 zł

Podsumowanie

Model

Tucson

cena bazowa:  91 300 zł

Silnik

1.6 GDi 6MT 2WD (132 KM)

+ 0 zł zł

Kolor

Platinum Silver
+ 2 900 zł

Opcje dodatkowe

Pakiet Plus – tylne czujniki parkowania, tempomat, relingi●

dachowe, skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów)
+ 2 700zł

Promocje

Brak wybranych promocji

Akcesoria

Brak wybranych akcesoriów

Gwarancja

5 lat gwarancji bez limitu kilometrów

Wyposażenie

Classic
+ 0 zł

Audio
Sterowanie radiem i komputerem pokładowym w kierownicy●

Gniazda USB & AUX●

System Bluetooth●

6 głośników (w tym 2 tweetery)●

Radio z RDS i możliwością odtwarzania plików MP3●

Bezpieczeństwo
Przednie poduszki bezpieczeństwa●

Wyłącznik poduszki bezpieczeństwa pasażera●

Boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa●

ABS/ESC/VSM - systemy kontroli trakcji stabilizacji pojazdu●

Systemy kontroli zjazdu i podjazdu (DBC i HAC)●

System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu (ESS)●

Aktywna maska●

Komfort
Klimatyzacja manualna●

Centralny zamek z alarmem sterowany pilotem●

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne (kierowcy Auto Up &●

Down)
Regulowany kąt oparcia tylnej kanapy●

Czujniki ciśnienia w oponach●

Wewnętrzne
Roleta przestrzeni bagażowej●

Lampki do czytania i schowek na okulary●

Zewnętrzne
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia●

Przednie światła projekcyjne●

Zestaw naprawczy (tylko 1.6 GDI i 1.6 CRDI Classic)●

Dojazdowe koło zapasowe (tylko 1.6 T-GDi, 1.6 i 2.0 CRDi)●

Lusterka boczne elektryczne i podgrzewane w kolorze nadwozia●

Światła do jazdy dziennej LED●

Automatyczne światła●

Felgi aluminiowe 16” z oponami 215/70 R16●

Kalkulacja finansowania

Kredyt Easy Move On

Parametry finansowe
Wysokość raty miesięcznej: 1 044,42 zł●
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Oprocentowanie: 5,59 %●

RRSO: 6,85 %●

Kwota kredytu: 77 520,00 zł●

Wpłata własna: 20,00 %●

Liczba rat: 48 miesięcy / 96 miesięcy*●

Całkowita kwota do zapłaty: 100 264,14 zł●

Całkowity koszt kredytu: 22 744,14 zł●

Prowizja: 3 100,80 zł●

* W przypadku braku jednorazowej spłaty kredytu po 48 miesiącach (kontynuacja spłaty kredytu w ratach miesięcznych)

Nota prawna
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup pojazdu u autoryzowanego dealera marki Hyundai wynosi
8,40 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 56 973,00 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 73 423,70 zł,
oprocentowanie stałe 6,79 % w skali roku, całkowity koszt kredytu 16 450,70 zł (w tym: prowizja 2 278,92 zł, odsetki 14 171,78 zł), 76 miesięcznych rat
równych w wysokości 953,56 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 953,14 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22 kwietnia 2020 r. na
reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu marki Hyundai w cenie 77 590,00 zł, z wpłatą własną 20 617,00 zł. Do uzyskania
kredytu na opisanych powyżej warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został
wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia. 

Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na
podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo
określonych w umowie zawartej z Klientem.

BNP  Paribas  Bank  Polska  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Kasprzaka  10/16,  01-211  Warszawa,  zarejestrowany  w  rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

Hyundai Finance jest nazwą handlową, pod która BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.
oferują swoje usługi finansowe w sieci Hyundai na podstawie odrębnego porozumienia z Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego, a dostępność produktu zależy od badania
zdolności kredytowej Klienta.

Informacje zawarte w Konfiguratorze Hyundai nie stanowią potwierdzenia dostępności poszczególnych modeli pojazdów, wersji wyposażenia oraz wariantów promocyjnych. Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w Konfiguratorze Hyundai, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. Dostępność wybranych wersji wyposażenia oraz wariantów promocyjnych
należy sprawdzić w salonach Autoryzowanego Dealera Hyundai. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wzory kolorów wnętrz i nadwozia przedstawione w Konfiguratorze Hyundai mogą różnić się od
rzeczywistych z powodu ograniczeń technologii druku. Wszelkie informacje podane w Konfiguratorze Hyundai nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje znajdujące się w Konfiguratorze Hyundai nie stanowią i nie
będą stanowić części umowy nabycia samochodu zawartej między konsumentem a Autoryzowanym Dealerem Hyundai. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie
parametrów  technicznych  zawiera  świadectwo  homologacji  typu  pojazdu.  5-letnia  Gwarancja  Bez  Limitu  Kilometrów  Hyundai  dotyczy  jedynie  tych  samochodów  Hyundai,  które  były  sprzedane  Klientowi  końcowemu  przez
Autoryzowanego Dealera Hyundai na warunkach opisanych w książce gwarancyjnej. Podane w Konfiguratorze Hyundai informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona
przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w
warunkach zgodnych z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych może się różnić od
danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. Zestawienie zużycia paliwa i
emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym salonie Autoryzowanego Dealera Hyundai.

Auto Świat nr 5 (1206) 28 stycznia 2019 r. Raport Jakości 2018 Auto Świat nr 5 (1157) 29 stycznia 2018 oraz Raport Jakości 2019 Auto Świat nr 5 (1206) 28 stycznia 2019 r. Kryteria oceny: powszechne usterki, akcje naprawcze, testy
długodystansowe, raport TÜV, gwarancja. Tabela nie obejmuje marek, które nie były klasyfikowane z powodu niepełnych danych do wszystkich kryteriów.
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