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Nový Hyundai i30
Splněný sen českých řidičů

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.  
Kombinovaná spotřeba: Hyundai i30 – kombinovaná spotřeba 3,9-7,3 l/100 km, emise CO2 102-169 g/km.  
Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Nový Hyundai i30 je vůz, o kterém jste vždy snili. Jeho přitažlivý design bude 
pastvou pro oči, zatímco vylepšené jízdní vlastnosti, zdokonalené motory 
včetně 1,6 Turbo GDi a nová 7stupňová dvouspojková převodovka vás přímo 
nadchnou. S adaptivními bixenonovými světlomety a chytrým parkovacím 
asistentem se vyhnete stresovým situacím a budete si moct plně užívat 
pohodlí ventilovaných předních sedadel, která nabídne jako jediný vůz ve své 
třídě. Spolehnout se můžete i na prostorný interiér a velký zavazadlový 
prostor s objemem až  
1642 litrů i na špičkovou kvalitu podloženou 5letou zárukou bez omezení.

Otestujte novou i30 u nejbližšího partnera Hyundai! 

HYUNDAI
HB a. s.

Hradec Králové ul. Kladská 1088
E-mail: hyundai.hradec@hyundaihb.cz

www.hradec.hyundai.cz

Tel.: 730 512 981 prodej, 495 218 075 servis

Pardubice Dražkovice 160
E-mail: hyundai.pardubice@hyundaihb.cz

www.hbpardubice.hyundai.cz

Tel.: 730 512 982 prodej, 731 485 969 servis

Při předložení tohoto inzerátu a koupi skladového vozu u nás získáte zvýhodněné ceny na příslušenství a dárek k tomu.

Nádražní 486
Týniště n./O.

Tel., fax:
494 372 632

mobil:
739 306 559
objednávky

www.flobal.cz

» Solární plachty
» Krycí plachty
» Krycí sítě
» Podložky

pod bazén
» Rolovací zařízení
» Bazénová chemie

» Fólie na fóliovníky
» Jezírkové fólie
» Geotextilie
» Agrofólie
» Stínící a krycí sítě
» Zahradní

fóliovníky
» Zakrytí pergol
» Kryty na nábytek

» Plachty
na přívěsné
vozíky

» Reklamní plachty
» Krycí plachty
» Dílenské závěsy
» Svařovací zástěny
» Obalové

materiály
» Plachty

na kontejnery
» Kryty na palety

e-shop - www.plachty-folie.cz

Bazénové
plachty a
příslušenství

Plachty
pro dům
a zahradu

Průmyslové
plachty

e-shope-shop

Fólie a plachty
rychle a levně
přímo od výrobce...

Bazénové
plachty a
příslušenství

Plachty
pro dům
a zahradu

Průmyslové
plachty

Fólie a plachty
rychle a levně
přímo od výrobce...

e-shop - www.plachty-folie.cz

FIRST MINUTE na exotiku
podzim-zima 2015/2016

LAST MINUTELAST MINUTELAST MINUTE

CENTRÁLA CK POZNÁNÍ
Palackého třída 2744 • 530 02 PARDUBICE
tel.: 466 535 401 • tel.:/fax: 466 535 777 • poznani@poznani.cz 
POBOČKY
PRAHA 3 • Bořivojova 23 • tel.: 222 211 756
BRNO • nám. Svobody 10 • (nádvoří pasáže Alfa) • tel.: 542 213 676

• Pohodové týdny nejen v Alpách
•  Pobytově poznávací zájezdy
•  Turistika
•  Cyklodovolená
•  Poznávací zájezdy do exotiky
• Cesta kolem světa za 32 dní

AKTIVNÍ
DOVOLENÁ
 do hotelu i pod stan do celého světa

Navštivte
nás
na 6

www.poznani.cz • www.ucastnici.cz

On-line prodej 24 hodin, 7 dní v týdnu

Zajímavé slevy • LAST MINUTE CENY 
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dva apartmány

zimní sezóna
500 CZK/osoba/noc

letní sezóna
350 CZK/osoba/noc

UUbyytoováánní í v v sooukukkrrommí v ccenntrru 
Peecee ppppodddod SSSněžžkoou

dva apartmány

teelleffonn:
++4220 66044 7880 3499, ++ 4420 0 4999 33299 33400

wwwww.w llekakaarsskyyduum..euu

zimní sezóna
500 CZK/osoba/noc

letní sezóna
350 CZK/osoba/noc




