
Příloha č. 7 Rámcové dohody - Ceník Předmětu plnění 

 

4B benzín 

Tovární značka: Hyundai 

Obchodní označení modelu: 
Tucson 1,6T-GDI Mild 

Hybrid 4x4 132 kW DCT 

Základní barva: 

Bílá nebo Červená 

(jedna barva dle volby 

Odběratele) 
 

  
Cena za Osobní automobil bez DPH (tj. cena za automobil ve 

Standardní výbavě dle řádků 1 až 46 Přílohy č. 2)  
532 870,25 Kč 

  Nadstandardní výbava Dílčí cena bez DPH (Kč) 

Základní nebo podélné střešní nosiče, prolisy v karoserii, nebo jiný 

systém umožňující přímou montáž střešních příčníků 
0 Kč 

Vestavěná GPS navigace 15 289,26 Kč 

Parkovací senzory vpředu 6 611,57 Kč 

Parkovací senzory vzadu 0 Kč 

Parkovací kamera vzadu 0 Kč 

Vyhřívaná zpětná zrcátka 0 Kč 

Prodloužená záruka na jakost vozidla  0 Kč 

Středová loketní opěrka vpředu 0 Kč 

Středová loketní opěrka vzadu 0 Kč 

Letní pneu na litých discích včetně bezpečnostních šroubů kol 0 Kč 

Digitální přístrojový štít 0 Kč 

Asistent hlídání mrtvého úhlu 0 Kč 

Aktivní systém hlídání jízdního pruhu 0 Kč 

Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru nebo možnost dodatečné montáže 

zásuvky 12V v zavazadlovém prostoru v autorizovaném servisu výrobce 

vozidla bez ztráty záruky na vozidlo (případná dodatečná montáž zásuvky 

12V v zavazadlovém prostoru je součástí nabídkové ceny za 

nadstandardní výbavu a příslušenství) 

0 Kč 

Hasicí přístroj [práškový min. 1 kg] pevně uchycený k vozidlu v 

zavazadlovém prostoru nebo umístěný pod sedadlem spolujezdce, 

případně možnost dodatečné montáže hasicího přístroje v autorizovaném 

servisu výrobce bez ztráty záruky na vozidlo (případná dodatečná montáž 

je součástí nabídkové ceny za nadstandardní výbavu) 

413,22 Kč 

Sněhové řetězy 2 067,77 Kč 

Tažné zařízení  9 200 Kč 

Reflexní vesty pro všechny cestující 150,41 Kč 

Ochranná mříž mezi zavazadlovým prostorem a prostorem pro cestující 5 729,75 Kč 

 



Servisní služby Dílčí cena bez DPH (Kč) 

Dílčí cena bez DPH za servisní služby 68 238,55 Kč 

 

Další servisní služby Dílčí cena bez DPH (Kč) 

Dílčí cena bez DPH za Další servisní služby 21 633,06 Kč 

 

Celková cena bez DPH v Kč 662 203,84 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fakultativní barva Dílčí cena bez DPH (Kč) 

Barva karoserie modrá 10 947,11 Kč 

Barva karoserie černá 10 947,11 Kč 


