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Nový Hyundai i30 kombi – kombinovaná spotřeba: 3,8–5,6 l/100 km, emise CO2: 99–131 g/km. 
Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900. Fotografie je pouze ilustrativní. 

A teď ujedu všem.
Nový Hyundai i30 kombi.

Tak tohle je nejkvalitnější český kombík.* Ohromný, stylový, bezpečný, se 
skvělými jízdními vlastnostmi a výbavou snů.
(Autonomní nouzové brzdění AEB, asistent jízdy v pruzích LKAS, sledování pozornosti řidiče DAA a automatické přepínání dálkových světel HBA.)
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HYUNDAI HB a.s.,
Hradecká 98, 530 09  Pardubice

E-mail: hyundai.pardubice@ hyundaihb.cz
www.hbpardubice.hyundai.cz

Tel.: 778 779 973, 778 779 970 – prodej

Tel: 778 725 527, 778 779 975 – 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
Bazénové
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příslušenství

Plachty
pro dům
a zahradu

Průmyslové
plachty

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

e-shop - www.plachty-folie.cz
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Průmyslové
plachty

Plachty
pro dům
a zahradu

e-shop - www.plachty-folie.cz

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

e-shop

Husitská 11, Nové Město nad Metují
tel.: 491 470 497-8, fax: 491 470 185

Množstevní
slevy 40%

www.kplasty.cz       kplasty@kplasty.cz

plastová
okna a dveře
výroba - montáž - servis


