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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.   



Tucson Benzyna 1.6 132 KM 6-bieg. M/T 2WD N LINE 2020

Wybrana wersja Cena standard Rabat dla Klienta Cena dla Klienta

Tucson Benzyna 1.6 132 KM 6-bieg. M/T 2WD N LINE 2020 123.800,00  zł 123.800,00  zł

Kolor nadwozia : Phantom Black - PAE 2.900,00  zł 2.900,00  zł

Wnętrze : Oceanids Black - TRY 0,00  zł 0,00  zł

 

Opcje fabryczne (w cenie wybranej wersji)

 

Opcje lokalne

Akcesoria

 

Podsumowanie

Detalicznie dla 1 szt. 126.700,00  zł

Liczba sztuk

RAZEM BRUTTO 126.700,00  zł

RAZEM NETTO 103.008,13  zł

 

Forma finansowania
-

Ubezpieczenie
 -

Uwagi

-

Gwarancja na samochód
5 lat gwarancji bez limitu kilometrów
5 lat Assistance
5 lat bezpłatnej kontroli stanu technicznego

Opisana w niniejszym dokumencie informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych KC. Podane właściwości i warunki w szczególności nie stanowią informacji, 
o których mowa w art. 8 Ustawy o prawach konsumenta. AUTO CLUB SP Z O.O. ODDZIAŁ USTOWO zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian danych w nin. zestawieniu,
w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności m.in. od terminów dostaw. Wiążące ustalenia ceny,
wyposażenia i specyfikacji pojazdu oraz ewentualnych dod. kosztów następuje w umowie jego sprzedaży lub w umowie przedwstępnej do umowy sprzedaży, a określenie parametrów
technicznych zawiera świadectwo homologacji. Podane ceny w PLN zawierają VAT. Uzyskanie poszczególnych rabatów może być warunkowane okazaniem wymaganej dokumentacji.
Podane w niniejszym zestawieniu informacje na temat możliwej gwarancji nie stanowią oświadczenia gawrancyjnego w rozumieniu art. 577 KC i nie określają wszystkich warunków
gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Szczegóły u dealerów. Podane dane mają 
charakter informacyjny. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Książce Gwarancyjnej. Bezpłatna kontrola stanu technicznego nie jest kontrolą wymaganą przez przepisy prawa 
(obowiązkowy przegląd techniczny). Akcesoria i wybrane opcje dodatkowe objęte są odrębną gwarancją. Szczegóły u dealerów. Prezentowane na kolejnych stronach niniejszej informacji 
handlowej dane techniczne, opcje wyposażenia, dostępne akcesoria i wymiary samochodu, w tym w szczególności ich graficzna prezentacja (rysunki i fotografie) mają charakter 
poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych. Dokładne cechy samochodu są ustalane przy zawarciu umowy sprzedaży lub w umowie przedwstępnej do umowy sprzedaży bezpośrednio ze 
sprzedawcą. Ewentualne warunki dotyczące formy finansowania i ubezpieczenia będą objęte odrębną informacją i ofertą.    
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Wyposażenie
 
Bezpieczeństwo
 
Komfort
 
Zewnętrzne
 
Wewnętrzne
 
Audio
 
Pakiety

Inne dostępne akcesoria

-


