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NABÍDKA 

zvýhodněných cenových podmínek vozidel Hyundai  

pro členy FAČR 

1. Cenové zvýhodnění vozidel 

- Cenové zvýhodnění se dle modelu pohybuje od 12% do 22% z ceníkové ceny vozu 

- Výše uvedená cenová zvýhodnění jsou platná při uzavření kupních smluv na nová vozidla HYUNDAI 

v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.  V případě výrazné změny cen vozu, si Auto BALVIN spol. s r.o. 

garantuje právo změny podmínek.  

- Výše slevy se vypočítá z platných ceníkových cen v době prodeje. 

- Uvedená cenová zvýhodnění je možno uplatnit u autorizovaného prodejce HYUNDAI: 

 Auto BALVIN spol s r.o. U Červeného mlýna 3  612 00  Brno 

-  Cenová zvýhodnění se vztahují na vozidlo i výbavu na přání za příplatek, která je montovaná ve 

výrobních závodech HYUNDAI. 

- Cenová zvýhodnění se nevztahují na základní verze jednotlivých modelů vozidel HYUNDAI. 

-  Cenová zvýhodnění není možné uplatňovat v kombinaci s podmínkami jakéhokoliv  speciálního 

marketingového programu ( např. programů na cenově zvýhodněné modely, akční modely atd.) 

2. Financování a pojištění vozidel  

Můžete k nákupu nového vozu HYUNDAI použít i výhodné značkové financování v podobě úvěru, 

finančního nebo operativního leasingu.                                    

-Může také využít bezkonkurenční nabídku HYUNDAI pojištění se sazbou 2,99 % z ceny vozu. Jedná se 

o povinné a havarijní pojištění s 0% spoluúčastí. 

3.Zvýhodněné servisní služby 

- Zvýhodněná sazba na servisní služby se slevou ve výši 15% na mechanickou práci a 15% na materiál. 

- Program permanentní mobility - zapůjčení náhradního vozidla po dobu servisu zdarma.                                                         

- Program kondičních prohlídek – zdarma kontrola technického stavu vozidla.                                        -   

4. Kontaktní osoby za prodej nových  vozů HYUNDAI: 

Auto BALVIN spol. s r.o., U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno 

Ing. Petr Kňákal, e-mail:  knakal@hyundaibrno.cz   tel.: 541 236 959   mob.: 774 102 023 

 


