
Pakiet Korzy ci
Oszcz d  nawet do 14 600 zł.
■ specjalny pakiet wyposa enia
■ promocyjne finansowanie
■ preferencyjne ubezpieczenie
■ 5 lat gwarancji bez limitu kilometr w
■ atrakcyjny rabat

Promocyjna oferta „Pakiet Korzy ci GO!” dotyczy nowych samochod w marki Hyundai z roku produkcji 2014 i wa na jest dla modeli: i10, i20, ix20, i30, ix35, i40, Elantra, 
Santa Fe. Oferta obowi zuje w okresie od dnia 05/09/2014 do dnia 31/12/2014, do odwołania lub wyczerpania zapas w. Szczegoły oferty dost pne s  na www.hyundai.pl 
oraz u Autoryzowanych Dealer w Hyundai.
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Zapraszamy do salonu.

miejsce na piecz tk  Dealera

Je li my lisz o nowym samochodzie, pomy l o Hyundaiu. Pakiet Korzy ci GO! to jedyna taka 
oferta na rynku. Wybierz sw j model z sum  a  pi ciu korzy ci!

specjalny pakiet
wyposa enia

Ciesz si  wybranym modelem Hyndaia z wyj tkowymi elementami dodatkowego wyposa enia, 
kt re podnosz  komfort i bezpiecze stwo Twojego auta, uatrakcyjniaj c tak e jego wygl d. 
Korzy  wynikaj ca ze specjalnego pakietu wyposa enia mo e wynie  nawet 7 100 zł.

promocyjne
finansowanie

Poznaj elastyczne formy kredytowania w programie Hyundai Finance, mi dzy innymi 
formuł  50/50. Wpłacasz 50% ceny pojazdu, a drugie 50% po roku, bez adnych odsetek 
i bez adnych dodatkowych opłat.

preferencyjne
ubezpieczenia

Tw j wymarzony model przez cały rok znajdzie si  pod kompleksow  opiek  programu 
Hyundai Ubezpieczenia (OC, AC, NNW, Assistance) za jedyne 0,5% warto ci samochodu.

5 lat gwarancji
bez limitu kilometr w

Przekonaj si , co znaczy prawdziwy spok j ducha: 5 lat gwarancji bez limitu kilometr w, 
a do tego 5 lat opieki Assistance i 5 lat bezpłatnej kontroli technicznej.

atrakcyjny
rabat

Nowy samoch d jeszcze nigdy nie był tak blisko - wybrane modele Hyundaia dost pne s  
z upustami si gaj cymi 7 500 zł.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Hyundai_Pakiet_GO_ulotkaA5.pdf   2   2014-09-03   14:21:27




