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New Thinking. 
New Possibilities.
Bij Hyundai willen wij uw verwachtingen altijd overtreffen. Beter zijn, beter worden. Dat zit nu eenmaal in ons DNA. 
We zijn constant op zoek naar antwoorden al voordat vragen worden gesteld. We stoppen nooit met zoeken naar 
betere oplossingen die u helpen om vooruit te komen.

Wat betekent dit voor u? Het ontwerp van de Hyundai waarin u rijdt, is innovatief en zorgt bovendien voor een 
minimale impact op het milieu. Hij verleidt u met zijn vloeiende design en zijn kracht beschermt u en uw passagiers. 
Kortom, een product van ons nieuwe denken dat een wereld van nieuwe mogelijkheden opent.



In Nederland staan vele Hyundai-partners voor u klaar. 
Ook in andere Euro pese landen beschikt Hyundai over 
een omvangrijk servicenetwerk. U wilt vooral genieten van 
uw Hyundai. Daar is hij tenslotte ook voor bedoeld. De 
Hyundai Erkend Reparateur begrijpt dit als geen ander. 
Verwacht daarom een zeer breed dienstenpakket, met 
onder meer:

%	 5	jaar	garantie	zonder	kilometerbeperking
%	 Hyundai	levenslange	Mobiliteitsgarantie
%	 Hyundai	Verlengde	Garantie
%	 Hyundai	Financial	Services
%	 Hyundai	Bandenservice
%	 Hyundai	Onderhoud	op	Maat	met	Originele	Onderdelen
%	 Hyundai	Ruitenservice
%	 Hyundai	Navigatie	Onderhoud	en	updates
%	 Hyundai	Originele	Accessoires
%	 Hyundai	Autoverzekering

Een website alleen voor u
Op de site MijnHyundai.nl kunt u heel eenvoudig uw 
persoonlijke gegevens én de gegevens van uw Hyundai 
controleren, wijzigen en aanvullen. Stelt u zich het gemak 
eens voor:

%	 Al	uw	autogegevens	inzichtelijk	op	één	plaats
%	 Eenvoudig	uw	gegevens	controleren,	wijzigen	en		
aanvullen

%	 Snel	online	afspraken	inplannen	bij	uw	eigen		
Hyundai	Erkend	Reparateur	

%	 Herinneringen	ontvangen	voor	uw	eerstvolgende	
	onderhoudsbeurt	of	APK

%	 Elke	maand	kortingen	en	acties	exclusief	voor	u	als	
Hyundai-rijder

Maak uw MijnHyundai-account aan op 
www.mijnhyundai.nl.

Altijd hulp op zak
Met de MijnHyundai App hebt u altijd en overal toegang 
tot de gegevens van uw auto en uw Hyundai Erkend 
Reparateur. Tevens vindt u er handige informatie over 
dashboardlampjes, doe-het-zelftips, verkeersregels in 
het buitenland en kunt u snel en eenvoudig een afspraak 
maken met uw Hyundai Erkend Reparateur.

Download de MijnHyundai App gratis via de App Store 
(iOS) of Play Store (Android).

Service op maat
Een Hyundai kopen, is verzekerd zijn van een gedegen en attente serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai u bij onder-
houd vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en hebt u de mogelijk heid uw Hyundai twee keer per jaar 
gratis preventief te laten inspecteren op mogelijke ongemakken.
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Kwaliteit is een ruim begrip. Kwaliteit bepaalt de manier 
waarop u rijdt, maar ook óf u rijdt. Kwaliteit is tastbaar, 
maar zit ’m ook in het gevoel dat u krijgt wanneer u een 
showroom binnenwandelt.

Kwaliteit heeft dus vele verschijningsvormen. Eén ding 
is zeker: wie de beste kwaliteit levert, kan ook de beste 
garantie bieden. Daarom worden alle nieuwe modellen van 
Hyundai geleverd met de unieke 5 jaar garantie zonder 
kilometerbeperking.

Geen kilometerbeperking, geen uitzonderingen
De garantie die Hyundai biedt is niet alleen gebaseerd op 
de beste materialen en de modernste technieken, maar zit 
vooral in puur zorgeloos rijplezier. Iedere dag weer, voor 
iedereen die Hyundai rijdt, ongeacht hoeveel kilometers.

Zoveel garantie ziet u maar zelden. En wat onze garantie 
uniek maakt, is dat er geen kilometerbeperking aan is ge-
koppeld en er geen uitzonderingen zijn. De garantie geldt 
op productie- en fabricagefouten van bumper tot bumper. 
Dat is pas zekerheid!

De beste kwaliteit, de beste garantie
%	5 jaar garantie op product- en fabricagefouten – van 

bumper tot bumper, zonder kilometerbeperking

%	Levenslange Mobiliteitsgarantie 
	 Hulp	bij	pech	onderweg.	Levenslang	indien	u	uw	auto	
laat	onderhouden	bij	een	Hyundai	Erkend	Reparateur

%	5 jaar voertuiginspectie 
	 Preventieve	controles	door	een	Hyundai	Erkend		
Reparateur
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Op www.hyundai.nl kunt u de voorwaarden 
van de Hyundai Mobiliteitsgarantie bekijken.



Hulp onderweg — 
in binnen- en buitenland
U kunt vertrouwen op uw Hyundai en op de Hyundai-
orga nisatie. Hyundai scoort steeds zeer hoog in de diverse 
onderzoeken naar de betrouwbaarheid. En mocht er toch 
iets gebeuren met uw Hyundai waardoor u niet meer ver-
der kunt, dan bieden wij u meteen hulp.

Een lekke band, een lampje laten branden met een lege 
accu als gevolg of per ongeluk de verkeerde brandstof 
getankt? Het kan iedereen gebeuren. Van Hyundai krijgt u 
levenslang gratis hulp bij pech onderweg, 24 uur per dag, 
7 dagen per week en waar dan ook in Europa. Voorwaarde 
is dat u uw auto laat onderhouden bij de Hyundai Erkend 
Reparateur. Voor u als Hyundai-rijder is hierdoor een 
lidmaatschap van bijvoorbeeld de Wegenwacht of Route 
Mobiel overbodig.

Altijd een oplossing
Om u zo snel mogelijk weer op weg te helpen, komen 
wij zo spoedig mogelijk naar u toe. Mocht het probleem 
niet ter plekke opgelost kunnen worden, dan wordt de 
auto naar de dichtstbijzijnde Hyundai Erkend Reparateur 
gebracht. Indien het euvel niet diezelfde dag verholpen 
kan worden, kunt u kiezen voor vervangend vervoer, 
een hotelaccommodatie of vervoer naar huis of naar de 
eindbestemming. Hyundai Mobiliteitsgarantie neemt alle 
zorgen uit handen, regelt én betaalt. Indien nodig zal ook 
repatriëring van de auto of het versturen van onderdelen 
geregeld en vergoed worden.

Hyundai levenslange Mobiliteitsgarantie

Uw mobiliteit gegarandeerd betekent:
•Hulp in binnen- en buitenland (Europa) en ook op  

uw huis adres. Tevens hulp bij lekke band, lege accu of 
verkeerd getankte brandstof.

•Altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
•Snelle hulp bij pech, of
•gratis vervangend vervoer, of
•hotelovernachting, of
•(openbaar) vervoer naar huis of eindbestemming.

Hulp nodig?
U belt het Hyundai-alarmnummer (020) 851 22 22 en legt 
de situatie uit aan Nederlandse medewerkers. Zij regelen 
vervolgens assistentie voor u, zodat u weer verder kunt.

Wegenwacht? Route Mobiel?
Die hebt u dus niet meer nodig. De kosten voor dat lid-
maatschap bespaart u voortaan.

Op www.hyundai.nl kunt u de voorwaarden 
van de Hyundai Mobiliteitsgarantie bekijken.



Nog meer garantie,
langer plezier
Bij aankoop van een nieuwe Hyundai krijgt u 5 jaar 
garantie, zonder kilometerbeperking. Garantiereparaties 
worden gratis uitgevoerd, waarbij Hyundai de kosten van 
de onderdelen en het arbeidsloon volledig vergoedt. Meer 
zekerheid kan gewoon niet. Of toch wel?

Jawel - met de Hyundai Verlengde Garantie! U kunt de ga-
rantietermijn tegen betaling uitbreiden tot maximaal 7 jaar.

U kunt kiezen voor verlenging van de garantietermijn tot 
één maand voordat de fabrieksgarantie eindigt. De meeste 
kopers kiezen voor de extra garantie direct bij aanschaf. 
De garantie is overdraagbaar, dus dat maakt de Hyundai 
aantrekkelijker als occasion.

Wanneer wordt de Hyundai Verlengde Garantie van 
kracht?
De Hyundai Verlengde Garantie gaat in op de dag dat de 
fabrieksgarantie of de eerder afgesloten Hyundai Verleng-
de Garantie afloopt. U dient wel uiterlijk één maand vóór 
afloop van de fabrieksgarantie/Hyundai Verlengde Garan-
tie aan uw Hyundai Erkend Reparateur kenbaar te maken 
dat u gebruik wilt maken van de aanvullende Hyundai Ver-
lengde Garantie en de kosten hiervan te hebben voldaan.

Hoe lang is de Hyundai Verlengde Garantie geldig?
Afhankelijk van het contract dat u hebt afgesloten, eindigt 
de Hyundai Verlengde Garantie:
•12 maanden na afloop van de fabrieksgarantie.
• 24 maanden na afloop van de fabrieksgarantie.

Voor modellen met 5 jaar fabrieksgarantie kunt u kiezen 
voor 12 of 24 maanden extra garantie. Het is niet moge-
lijk om na 12 maanden de Hyundai Verlengde Garantie 
wederom met 12 maanden te verlengen. Als u graag 24 
maanden Hyundai Verlengde Garantie wilt, dan moet u dus 
in eerste instantie direct voor een duur van 24 maanden 
kiezen. De Hyundai Verlengde Garantie voor het 6e en 7e 
jaar is geldig voor benzinemodellen tot een maximumkilo-
meterstand van 200.000 kilometer en voor dieselmodellen 
tot een maximumkilometerstand van 250.000 kilometer.

Voordelen van Hyundai Verlengde Garantie:
•Geen onverwachte reparatiekosten.
•Geen eigen risico.
•Overdraagbaar bij verkoop van uw auto.
•Eenmalig vast bedrag, daarna geen risico’s meer.
•Gebruik van originele Hyundai-onderdelen bij reparaties.

Hyundai Verlengde Garantie

Op www.hyundai.nl kunt u de Algemene Bepalingen 
van de Hyundai Verlengde Garantie bekijken.



De beste service,  
de beste onderdelen
Zorgvuldig en vakkundig onderhoud is belangrijk voor 
maxi male kwaliteit en betrouwbaarheid. Goed onderhoud 
vergt opgeleid personeel, originele onderdelen, speciale 
gereedschappen en de juiste documentatie. De Hyundai -
organisatie heeft dat allemaal in huis, zodat uw Hyundai 
na elke onderhoudsbeurt zo goed als nieuw de werkplaats 
uitrijdt. Gereed voor nog meer zorgeloze kilometers.

De Hyundai-organisatie kent uw auto door en door. Dat is 
een prettige gedachte wanneer uw Hyundai wordt gecon-
troleerd en onderhouden. De technici maken gebruik van 
originele onderdelen. Hiermee worden zowel de prestaties 
als de levensduur van uw auto gewaarborgd.

De veiligheid van Originele Onderdelen
In noodsituaties moet u kunnen vertrouwen op uw rem-
men. Remblokken van Hyundai zorgen onder alle omstan-
digheden voor maximale remvertraging en blijven optimaal 
functio neren, ook bij hoge werktemperaturen en langdurig 
gebruik. Heeft uw Hyundai nieuwe remblokken nodig, kies 
dan voor de veiligheid van origineel.

Het oliefilter heeft grote invloed op de levensduur van de 
motor. Het filter haalt kleine vervuilingen die in het motor-

Hyundai Onderhoud op Maat met Originele Onderdelen

blok ontstaan uit de olie, voorkomt slijtage en verkleint 
de kans op motorschade. De oliefilters van Hyundai 
bevatten een filteroppervlak dat zelfs de kleinste vuil-
deeltjes uit de olie haalt. De toegepaste materialen en 
afdichtingen zijn nauwkeurig afgestemd op de motor 
van uw Hyundai en verzekeren een goede doorstroming 
van de olie en maximale smering. Uw Hyundai Erkend 
Reparateur informeert u graag over de beste motorolie 
voor uw Hyundai.

Voordelen van Hyundai Onderhoud op Maat met 
Originele Onderdelen:
• Uw Hyundai wordt onderhouden/gerepareerd door 

Hyundai-technici die hier speciaal voor zijn opgeleid.
• Heldere afspraken en vrijblijvende prijsopgave 

 vooraf.
• Gebruik van originele Hyundai-onderdelen.
• Twee jaar garantie.
• Gespecificeerd overzicht van werkzaamheden en 

kosten.
• Kennis van uw Hyundai.
• Snelle service bij kleine werkzaamheden/mankemen-

ten: klaar terwijl u wacht.

http://www.hyundai.nl/dealer/contact?utm_source=e-brochure&utm_medium=e-brochure&utm_campaign=Hyundai%20e-brochures%20aftersales


Gratis APK tijdens 
een onderhoudsbeurt
Een Algemene Periodieke Keuring (APK) is de in Europa 
verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveilig-
heid en het milieu. Bij uw Hyundai Erkend Reparateur kunt 
u altijd voor een APK-keuring terecht. Uw Hyundai wordt 
van voor tot achter nagekeken. En als u de check laat uit-
voeren tijdens een onderhoudsbeurt, kost de APK u niets. 
De APK is exclusief viergastest en afmeldkosten.

De Algemene Periodieke Keuring (APK) richt zich op een 
aantal onderdelen. Uw auto wordt beoordeeld op ver-
keersveiligheid, milieu en registratie.

Uw Hyundai wordt bij de APK-keuring op de volgende 
punten beoordeeld:
• De verkeersveiligheid: remmen, wielophanging, schok-

dempers, banden, stuurinrichting, verlichting en carros-
serie.

• Het milieu: uitstoot van uitlaatgassen.
• De registratie: kilometerstand, kentekenbewijs, voertuig-

identificatienummer en de gebruikte brandstof.

Bij oudere modellen die nog niet zijn voorzien van een 
European On Board Diagnosis (EOBD), is het verplicht om 
naast de APK ook een roetmeting voor dieselmotoren en 
een viergasmeting voor benzinemotoren te laten uitvoeren.

Registratie kilometerstand bij de RDW
Sinds 1 januari 2014 is het strafbaar om de kilometertel-
ler terug te draaien. Alle door de RDW erkende bedrijven 
moeten verplicht de tellerstanden registreren. Het gaat dan 
om de tellerstanden van personenauto’s en lichte bedrijfs-
voertuigen (tot en met 3.500 kilo). Aangezien de APK-eisen 
aan verandering onderhevig zijn, is het raadzaam om de 
Hyundai Erkend Reparateur te raadplegen voor de laatste 
informatie.

Uw Hyundai wordt bij de APK-keuring op de 
onderstaande punten gecontroleerd:
• Remmen
• Wielophanging
• Schokdempers
• Banden
• Stuurinrichting
• Verlichting
• Carrosserie
• Chassisnummer
• Emissie uitlaatgassen/roet
• Kilometerstand

Algemene Periodieke Keuring

http://www.hyundai.nl/dealer/contact?utm_source=e-brochure&utm_medium=e-brochure&utm_campaign=Hyundai%20e-brochures%20aftersales


Maximale keuze  
in optimale grip
Banden zijn er in alle soorten en maten. Maar let op: ook 
al ziet u geen verschil, niet iedere band is hetzelfde en 
geschikt voor uw auto. Uw Hyundai Erkend Reparateur 
kent uw auto en het gebruik.

Welke keuze maakt u?
Dat het in de winter veiliger is om met winterbanden 
te rijden, is alom bekend. Maar welke keuze past bij u? 
U hebt de keus uit losse banden óf banden op velgen. 
In aanschaf lijkt de eerste optie goedkoper, maar het 
omzetten van velg plus band vergt minder tijd en is dus 
goedkoper. De totale kosten voor banden op velgen zijn 
uiteindelijk lager.

Veiligheid voor iedereen
Een tweede auto wordt wel eens vergeten. Hij is er toch 
alleen voor de korte ritjes naar de supermarkt of voor het 
wegbrengen van de kinderen naar school of de sportclub. 
Dat is vaak waar, maar opgeteld wordt er met de tweede 
auto jaarlijks toch een behoorlijke afstand afgelegd. Hebt 
u hiervoor de vierseizoenenband al in overweging geno-
men? Voor de kleinere Hyundai-modellen is dit een goede 
keuze: ook veilig en u bespaart het tweemaal per jaar 
omwisselen én de kosten voor opslag.

Hyundai Bandenservice

Wij hebben de ruimte
Hebt u zelf geen ruimte om banden op te slaan, dan is 
het ook mogelijk om uw zomer- of winterbanden bij ons 
op te slaan. U hebt er geen omkijken naar, bovendien 
controleren wij voor u de conditie en het profiel van de 
banden.

De band met uw Hyundai Erkend Reparateur
De Hyundai Erkend Reparateur is het beste adres 
voor vervanging van uw banden. Hij helpt u de juiste 
banden keuze te maken, waarbij hij rekening houdt met 
uw auto, uw wensen én uw portemonnee. Welke band u 
ook zoekt, de Hyundai Erkend Reparateur geeft u voor-
af een ‘all inclusive’ prijsopgave, dus zonder achteraf 
bijkomende kosten. Dit voorkomt vervelende financiële 
verrassingen en discussies.

http://www.hyundai.nl/dealer/contact?utm_source=e-brochure&utm_medium=e-brochure&utm_campaign=Hyundai%20e-brochures%20aftersales


* Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.

Helder als glas
Of het nu gaat om de reparatie van een ster in de voor-
ruit of de vervanging van een gebarsten ruit, de Hyundai 
Erkend Reparateur doet het snel en goed. Op professio-
nele wijze worden alle ruitreparaties uitgevoerd. Aan uw 
veiligheid wordt geen enkele concessie gedaan.

De kosten van een ruitreparatie zijn in de meeste gevallen 
verzekerd, zonder eigen risico. De Hyundai Erkend Repara-
teur verzorgt voor u de afwikkeling met de verzekerings-
maatschappij. Zo hebt u zelf nergens omkijken naar. Bij 
vervanging van de voorruit geldt een korting op het eigen 
risico tot 50 procent*. 

Veiligheid voor alles. Dáárom de Hyundai Erkend 
Reparateur
Een ruit is een essentieel onderdeel van de veiligheids-
constructie van uw Hyundai. Het verlijmen van een nieuwe 
ruit moet daarom altijd volgens fabriekspecificaties worden 
uitgevoerd. De Hyundai Erkend Reparateur is gespeciali-
seerd in onderhoud van en reparaties aan uw Hyundai en 
altijd op de hoogte van de nieuwste technische ontwik-
kelingen. Bovendien gebruikt hij alleen originele Hyundai- 
ruiten. Ook bij ruitschade is de Hyundai Erkend Reparateur 
daarom de juiste keuze.

Hyundai Ruitenservice

Tip: combineer de reparatie van de ruit met het onder-
houd of het wisselen van uw winter- of zomerbanden. 
Met one stop shopping bespaart u kostbare tijd.

Altijd mobiel
Heeft de Hyundai Erkend Reparateur iets meer tijd 
nodig om uw ruit te repareren, dan kan hij vervangend 
vervoer voor u verzorgen. Daarmee bespaart u tijd en 
blijft u altijd mobiel. Vraag naar de mogelijkheden bij uw 
Hyundai Erkend Reparateur.

Voordelen van Hyundai Ruitenservice:
• Vakkundige reparatie.
• Originele ruiten met behoud van fabrieksgarantie.
• Geen verlies van no-claim op uw verzekering*. 
• Geen eigen risico bij ruitschadeherstel.
• Directe afhandeling met uw verzekering, dus geen 

rompslomp.
• Korting op eigen risico bij vervangen voorruit.
• One stop shopping: ruitreparatie combineren met 

onderhoud aan uw Hyundai.
• Ruitreparatie gratis.
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Zomer of winter, 
zorg dat uw auto topfit is
Een motor die niet start, banden met te weinig grip, kapot-
te ruitenwissers, een defecte airco ... de zomer en winter 
kennen talloze vervelende verrassingen. Daarom kunt u 
twee keer per jaar voor een Zomer- en een Winterinspec-
tie terecht bij de Hyundai Erkend Reparateur. Hij kent uw 
auto door en door en checkt uw voertuig op vitale onder-
delen.

Na een snelle controle weet u direct of uw Hyundai nog 
in topconditie verkeert voor een hete zomer of een lange 
ijskoude winter. Vakbekwame monteurs lopen de auto na 
op essentiële punten, zoals het koelsysteem, de airco, de 
accu, remmen en banden.

Goed preventief onderhoud
Hyundai scoort steevast hoog in de internationale be-
trouwbaarheidsstatistieken, maar daar hoort wel goed 
preventief onderhoud bij. De vakbekwame Hyundai-tech-
nici kennen uw Hyundai door en door en signaleren snel of 
er onderdelen zijn die aandacht nodig hebben. Dat betreft 
voor de hand liggende zaken als het niveau van de olie 
en de koel-, rem- en ruitensproeiervloeistof tot en met 
de conditie van de airco, de verlichting, de banden en het 
remsysteem.

De Hyundai Erkend Reparateur controleert bij de 
inspectie onder meer:
• Banden (profiel, conditie en spanning).
• Koelsysteem (radiateur, slangen en radiateurdop).
• Aandrijfriemen voor stuurbekrachtiging, dynamo en 

 airconditioning.
• Verlichting.
• Vloeistofniveaus (olie, koelvloeistof, ruitensproeier - 

vloei stof en remvloeistof).
• Werking airconditioning.
• Ruitenwissers.
• Conditie van de accu.

De Zomer- of Winterinspectie vervangt niet de reguliere servicebeurt maar is een extra controle.

Hyundai Voertuiginspectie



Houd uw hoofd koel
Een goed werkende airconditioning is onmisbaar. ’s Zomers 
krijgt u verkoelende frisse lucht binnen en in het najaar 
bent u sneller verlost van beslagen ramen. De werking van 
een airco vermindert echter als het systeem niet van tijd 
tot tijd wordt gereinigd en bijgevuld. En dat kan, behalve 
een vieze, muffe lucht, ook branderige ogen of verkoud-
heid tot gevolg hebben. Laat uw airco daarom elk jaar 
inspecteren door uw Hyundai Erkend Reparateur.

Airco onderhoud: ook voor uw gezondheid
Een airco maakt de lucht koud. Hierdoor slaat op de koude 
delen van het aircosysteem vocht (condens) neer. Wan-
neer hier veel vocht lang blijft zitten, vormen zich bacte-
riën en schimmels op de airco-onderdelen en het interi-
eurfilter. Bij gebruik van de airco worden deze bacteriën 
en schimmels de auto in geblazen, met een nare stank 
als gevolg. Een niet regelmatig gereinigde airco kan bij 
mensen met gevoelige ogen en kinderen met astmatische 
klachten leiden tot irritaties, niesen en hoesten.

Controle van het interieurfilter
Bij de aircoservice wordt ook het interieurfilter gecontro-
leerd. Het interieurfilter filtert alle inkomende lucht van 
buitenaf. Vuil blijft hierin dus achter en daarom moet het 
interieurfilter regelmatig worden vervangen.

Hyundai Aircocheck

Ook in de winter
Om in de winter de autoruiten te ontwasemen, werkt de 
airco beter dan de blower in de hoogste stand. Dit om-
dat de airco de lucht ook droogt. Uw ramen zullen op 
deze manier veel sneller ontwasemen. Het regelmatig 
gebruiken van uw airco in de winter komt de levensduur 
ten goede en voorkomt eventuele lekkages (slecht voor 
het milieu) die kunnen leiden tot kostbare reparaties.

Wanneer en waarom is aircoservice nodig voor uw 
Hyundai?
• Als de aircocompressor of condensor defect is;  

hierdoor koelt het systeem niet.
• Als de werking van de airco afneemt, dan moet er 

koudemiddel worden bijgevuld.
• Indien u muffe en nare luchtjes ruikt bij het inscha-

kelen van de airco.
• Als u niet meer weet wanneer de airco voor het 

laatst is geïnspecteerd.
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Houd uw navigatiesysteem  
up-to-date
Snelwegen worden verbreed en verlegd. Stadscentra krij-
gen autoloze winkelzones, er wordt gebouwd aan nieuwe 
stadswijken. In een jaar tijd kan het wegennet tot wel 
15 procent veranderen. Het is dus wel zo praktisch uw 
navigatiesysteem geregeld te updaten, zodat deze altijd 
de juiste weg kiest. Uw Hyundai Erkend Reparateur ver-
zorgt dit voor u - gratis - bij het jaarlijks onderhoud van 
uw Hyundai. Alleen een up-to-date navigatiesysteem is in 
staat elke keer weer de optimale route voor u te berekenen. 
Combineer bijvoorbeeld de jaarlijkse onderhoudsbeurt van 
uw auto met een update van het navigatiesysteem. Wel zo 
makkelijk en u bent bovendien voordeliger uit.

Zo’n update bevat niet alleen gegevens van wijzigingen aan 
of uitbreidingen van het wegennet, ook de meest  actuele  
route-informatie wordt ingevoerd. Daarbij gaat het om 

Hyundai Navigatie Onderhoud en updates

informatie over tankstations, restaurants, hotels, het 
Hyundai Erkend Reparateur-netwerk en andere zoge-
noemde points of interest (POI).

In combinatie met onderhoud bij de Hyundai Erkend 
Reparateur ontvangt u 6 jaarlijkse updates gratis voor 
elke Hyundai (geregistreerd  vanaf 1 juli 2012) met een 
Hyundai-/LG-fabrieksnavigatiesysteem. Hierdoor 
bespaart u € 169,- per jaar! Uw Hyundai Erkend 
Reparateur informeert u graag over de Navigatie 
Onderhoud-service.

http://www.hyundai.nl/dealer/contact?utm_source=e-brochure&utm_medium=e-brochure&utm_campaign=Hyundai%20e-brochures%20aftersales


Originele accessoires:
mooi, veilig en goed
Uw Hyundai heeft standaard al een zeer complete uitrus-
ting. Toch kunt u de uitrusting uitbreiden met een keuze 
uit het ruime accessoireaanbod. De originele Hyundai- 
accessoires zijn ontwikkeld voor uw auto. Ze voldoen aan 
dezelfde kwaliteitsnormen.

Met de talloze Hyundai Originele Accessoires accentueert 
u de vele sterke punten van uw Hyundai. Verbaas uzelf 
over wat u allemaal nog meer kunt doen met de uitstra-
ling van uw Hyundai. U kunt hem helemaal personaliseren, 
bijvoorbeeld met lederen bekleding, lichtmetalen velgen of 
een uitlaatsierstuk. En met de originele RVS instaplijsten en 
hoogwaardige vloermatten van Hyundai houdt u de oor-
spronkelijke bekleding mooi en schoon.

De montage en installatie van accessoires zijn bij de 
Hyundai-organisatie in vertrouwde handen. Of het nu 
gaat om een Hyundai-audiosysteem, een trekhaak of een 
dakdragerset: ze passen altijd perfect bij het design van uw 
Hyundai. Met stylingaccessoires kunt u uw Hyundai perso-
naliseren. Zo wordt een serieproduct maatwerk.

Hyundai Originele Accessoires

Voordelen van Hyundai Originele Accessoires:
• Perfecte pasvorm.
• De zekerheid van origineel.
• Gegarandeerde veiligheid.
• One stop shopping: alles gemonteerd bij aflevering 

van uw auto.
• Prijsinformatie inclusief eventuele montagekosten - 

geen verrassingen achteraf.

Accessoires (m.u.v. velgen) die bij aankoop van de 
nieuwe auto worden gemonteerd zijn, net als de auto, 
gedurende 5 jaar gegarandeerd tegen product- en/of 
fabricagefouten.

Op www.hyundai.nl kunt u elk model met de 
door u gewenste accessoires samenstellen



Een Hyundai Autoverzekering afsluiten? Bel (024) 366 56 40 of kijk op www.hyundai.nl

De zekerheden 
van Hyundai 
Autoverzekering

Hyundai Autoverzekering

Hyundai Autoverzekering is een op maat gemaak-
te  auto verzekering speciaal voor Hyundai-rijders, met 
uitste kende voorwaarden tegen een aantrekkelijke premie. 
Als u onverhoopt te maken krijgt met een schade, dan 
zorgt uw eigen Hyundai Erkend Reparateur ervoor dat 
deze volgens de specificaties van Hyundai wordt hersteld, 
waarbij natuurlijk uitsluitend originele Hyundai-onder    - 
de len  worden gebruikt.

Natuurlijk wilt u weten wat een Hyundai Autoverzekering 
nu precies kost. Geen probleem. Hiervoor kunt u bellen 
met telefoonnummer (024) 366 56 40. Ook via de site 
www.hyundai.nl kunt u eenvoudig uw premie berekenen en 
een polis afsluiten. Of vraag uw Hyundai Erkend Repara-
teur ernaar.

Onder voorbehoud van wijzigingen. Informeer bij uw Hyundai Erkend Reparateur 
of kijk op www.hyundai.nl voor de actuele prijzen en mogelijkheden.

* Bij Volledig Casco
** Bij Beperkt of Volledig Casco

Hoeveel van deze voordelen biedt uw huidige autoverzekering? Hyundai  
Autoverzekering

Uw huidige  
autoverzekering?

Zeer aantrekkelijke premie •

Tot vijf jaar nieuwwaardedekking bij een nieuwe Hyundai* •

Tot twee jaar aanschafwaardedekking bij een gebruikte Hyundai* •

Twee jaar garantie op schadeherstel met behoud van de fabrieksgarantie •

No-claimkorting die kan oplopen tot 85 % •

Geen verlies no-claimkorting bij diefstal of poging tot diefstal** •

Motorfietsverzekering: dezelfde no-claimkorting voor uw motor •

Partnerkorting: overdracht opgebouwde no-claimkorting naar partner voor uw tweede auto •

Gegarandeerde reparatie van uw auto met originele Hyundai- onderdelen •

Rechtstreekse verrekening van schadereparatienota’s met uw Hyundai Erkend Reparateur •

Eigen Hyundai 24-uurs schadehelplijn •

Extra accessoires zijn tot 10 % van de cataloguswaarde van de auto gratis meeverzekerd. Beeld-, geluid-,  
telecommunicatie- en navigatieapparatuur tot € 1.000,- •

Onbeperkte accessoiredekking op door Hyundai af fabriek  geïnstalleerde accessoires •

Standaard vervangend vervoer in Nederland en het buitenland na  ongeval of diefstal* •

Bescherming van de no-claimkorting voor ervaren rijders •

Gratis opzegservice van uw huidige autoverzekering •

Optioneel aanvullende dekking

Schadeverzekering inzittenden € 45.000,- of € 115.000,- •

Ongevallenverzekering inzittenden optie 1 € 5.000,- of € 25.000,- •

Ongevallenverzekering inzittenden optie 2 € 10.000,- of € 50.000,- •

Verhaalsrechtsbijstandsverzekering •



Hyundai Autoverzekering

Aantrekkelijke premie voor Hyundai-klanten
De Hyundai Autoverzekering is niet alleen een kwalitatief 
hoogwaardig product, hij wordt ook nog eens aangeboden 
tegen een zeer aantrekkelijke premie. Als Hyundai-organi-
satie zijn wij immers in staat om schadereparaties via ons 
eigen Hyundai Erkend Reparateurs-netwerk snel en effi-
ciënt uit te voeren zonder dat daar een derde partij aan te 
pas komt. Daarmee besparen we veel geld en die besparing 
komt rechtstreeks ten goede aan u, in een unieke combi-
natie van een uitgebreid pakket van zekerheden tegen een 
ongekend scherpe premie.

Tot vijf jaar nieuwwaardedekking bij aanschaf van een 
nieuwe Hyundai
Bij aanschaf van uw nieuwe Hyundai kunt u kiezen voor  
5 jaar nieuwwaardedekking. Mocht uw nieuwe Hyundai 
gestolen worden of total loss raken, dan kunt u bij uw 
Hyundai Erkend Reparateur een nieuwe auto uitzoeken. 
De vergoeding is op basis van de dan geldende catalogus-
waarde van uw Hyundai. Pas na 5 jaar zal er een afschrij-
vingsregeling worden toegepast. Een hele geruststelling.

Tot twee jaar aanschafwaardedekking bij aanschaf van 
een gebruikte Hyundai
Hebt u een gebruikte Hyundai aangeschaft en wordt deze 
gestolen of raakt de auto total loss, dan kunt u, afhankelijk 
van de gekozen dekking, tot 2 jaar na de aanschaf een 
andere gebruikte Hyundai bij uw Hyundai Erkend Repara-
teur uitzoeken. De Hyundai Autoverzekering vergoedt de 
oorspronkelijke aanschafwaarde van uw auto.

No-claimkorting tot 85 % voor u én uw partner
Bij de Hyundai Autoverzekering bouwt u een no-claim-
korting op die kan oplopen tot maar liefst 85 procent! Deze 
korting is bovendien ook nog eens van toepassing op uw 
tweede auto, uw motorfiets of de auto van uw partner 
indien deze ook bij de Hyundai Autoverzekering wordt 
ondergebracht. Zo profiteert u maximaal van de extra 
zekerheden en de lage premie.

24-uurs schadehulplijn
In geval van schade kunt u 24 uur per dag, 365 dagen per 
jaar een beroep op ons doen. U hoeft ons alleen maar te 
bellen, en wij helpen u snel weer op weg. Of het nu gaat 
om het melden van schade, advies bij het invullen van de 
schadeformulieren of het regelen van vervangend vervoer. 
Alle schades worden bovendien snel en efficiënt door 
ons afgehandeld, zonder dat u daar verder omkijken naar 
heeft. 

Accessoires standaard gratis meeverzekerd tot 10 % 
van de cataloguswaarde
Alle accessoires aan uw Hyundai zijn standaard meeverze-
kerd tot 10 procent van de cataloguswaarde van uw auto. 
Uiteraard kunt u voor een hoger bedrag aan accessoires 
verzekeren. U betaalt dan alleen premie over het meerdere 
aan accessoires.

Onbeperkte dekking audio- en navigatiesystemen
Hebt u af-fabriek ingebouwde Hyundai-audio- en/of  
Hyundai-navigatieapparatuur in uw auto? Dan hebt u de 
zekerheid van een ongelimiteerde verzekering. Daarnaast 
biedt de Hyundai Autoverzekering u dekking voor nieuwe 
audio- en navigatieapparatuur die bij aflevering door uw 
Hyundai  Erkend Reparateur is ingebouwd.

Kies voor aanvullende dekkingen
Het is mogelijk om uw gekozen verzekering uit te bereiden 
met verschillende aanvullende dekkingen.

Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI)
Deze verzekering biedt een belangrijke uitbreiding op uw 
dekking. Zo zijn alle spullen die door de inzittenden ver-
voerd worden verzekerd en biedt deze verzekering dekking 
voor materiële gevolgschade in geval van letsel. Daarnaast 
worden de kosten van geneeskundige behandeling ver-
goed. De verzekeringnemer en de inwonende gezinsleden 
zijn ook verzekerd wanneer zij zich in een andere auto 
bevinden.

Ongevallenverzekering voor Inzittenden (OVI)
Deze verzekering zorgt ervoor dat, als één van de inzit-
tenden van uw auto overlijdt of blijvend invalide raakt als 
gevolg van een ongeval, het gekozen verzekerde bedrag of 
een percentage daarvan wordt uitgekeerd.

Rechtsbijstandverzekering
De rechtsbijstandsverzekering verhaalt de schade aan de 
auto op de tegenpartij. Daarnaast krijgt u met deze dek-
king tevens juridische bijstand in strafzaken (bijvoorbeeld 
wanneer het rijbewijs wordt ingevorderd).



Hyundai Autoverzekering

Altijd een dekking die bij u past
De Hyundai Autoverzekering biedt verschillende 
soorten dekkingen. Hierdoor kunt u uw Hyundai 
 verzekeren op de manier waarop ú dat wenst.

Wettelijke Aansprakelijkheid
Elke automobilist is volgens de wet verplicht zich 
te ver zekeren tegen de gevolgen van wettelijke 
aansprakelijk heid (WA). De Hyundai Autoverzeke-
ring kent een prima WA-dekking. De schade toege-
bracht door of met de auto is voor materiële schade 
verzekerd tot een bedrag van € 2.500.000,- per 
schadegebeurtenis. Voor letselschade is het maximale 
verzekerde bedrag maar liefst € 5.600.000,- per 
schadegebeurtenis.

Uw WA-verzekering vult u aan met een beperkt 
casco- dekking of een volledig casco-dekking.

Beperkt casco
De beperkt casco-dekking is af te sluiten als aan-
vulling op de WA-dekking. Met een beperkt casco- 
dekking bent u verzekerd voor schade ontstaan als 
gevolg van onder meer (poging tot) diefstal, brand, 
storm en ruitbreuk. Hebt u een oudere occasion 
 gekocht? Dan kunt u gebruikmaken van de gunstige 
2 jaar occasionwaarderegeling.

Volledig casco
Wij adviseren u om uw nieuwe of jong gebruikte 
Hyundai altijd volledig casco te verzekeren. Met 
een volledig casco-dekking bent u namelijk optimaal 
verzekerd. Behalve alles waarvoor u bij een beperkt 
casco-dekking verzekerd bent, biedt een volledig cas-
coverzekering ook dekking voor onder meer schade 
als gevolg van een aanrijding en vandalisme. En dat is 
zekerheid!

   Beperkt casco Volledig casco

    
Hyundai 

Autoverzekering 
Beperkt casco

Hyundai 
Autoverzekering 

Base

Hyundai 
Autoverzekering 

Budget

Hyundai 
Autoverzekering 

Premium

Hyundai 
Autoverzekering 

Excellent

Nieuwwaarderegeling Niet van toepassing Dagwaarde 1 jaar 3 jaar 5 jaar

Occasionwaarderegeling 2 jaar Dagwaarde 1 jaar 2 jaar 
Niet van 

toepassing

Vervangend vervoer Maximaal 10 dagen Geen dekking Geen dekking Maximaal 10 dagen Maximaal 30 dagen

Accessoires standaard 
verzekerd tot 10% van 
de cataloguswaarde

Ja Ja Ja Ja Ja

Onbeperkte dekking 
audio- en navigatie-
systemen, alleen indien 
af-fabriek of door 
Hyundai Erkend Repa-
rateur ingebouwd

Ja Ja Ja Ja Ja

Eigen risico bij uw 
eigen Hyundai Erkend 
Reparateur

Ruitreparatie € 0 
Ruitvervanging € 0 

Carrosserie-
schade € 0

Ruitreparatie € 0 
Ruitvervanging 

€ 175 
Carrosserie-

schade € 350

Ruitreparatie € 0 
Ruitvervanging 

€ 175 
Carrosserie-

schade € 350

Geen eigen risico Geen eigen risico

De Hyundai Autoverzekering biedt vier soorten volle-
dig casco-dekkingen:
• Base
• Budget
• Premium
• Excellent



Ja, ik wil nu een Hyundai Autoverzekering afsluiten!
Bel (024) 366 56 40 en wij regelen de rest voor u. U 
kunt gebruikmaken van onze gratis opzegservice om uw 
huidige verzekeringspolis te beëindigen. Ook wanneer 
uw huidige autoverzekering een opzegtermijn kent, kunt 
u ons de vervaldatum vast doorgeven. Dan zorgen wij 
ervoor dat uw huidige autoverzekering op het juiste mo-
ment wordt stopgezet en de Hyundai Autoverzekering in 
werking treedt.

Tip: Wist u dat u indien u minimaal één jaar bij uw huidige 
verzekering een autoverzekering hebt lopen, u maande-
lijks kunt opzeggen? Dat kunnen wij voor u regelen.

U hebt bij elke afgesloten verzekering een bedenktijd van 
14 dagen. Het risico van de Hyundai Autoverzekering is 
ondergebracht bij Bovemij Financiële Diensten B.V. als 
gevolmachtigde van N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij 
Bovemij.
 

Hyundai Autoverzekering

Op www.hyundai.nl kunt u uw premie uitrekenen en de 
voorwaarden van de Hyundai Autoverzekering bekijken.

http://www.hyundai.nl/services/verzekeringen?utm_source=e-brochure&utm_medium=e-brochure&utm_campaign=Hyundai%20e-brochures%20aftersales


Kies voor zekerheid, 
kies voor vakkundig herstel
Met de Hyundai Autoverzekering weet u zeker dat uw 
Hyundai vakkundig wordt hersteld. De reparatie wordt 
uitgevoerd door uw eigen Hyundai Erkend Reparateur en 
natuurlijk maken we daarbij gebruik van Hyundai Originele 
Onderdelen. Deze zijn van hoge kwaliteit en passen per-
fect. Na reparatie is uw Hyundai weer als nieuw en voldoet 
hij voor 100 procent aan de strenge fabrieksspecificaties 
en veiligheidseisen van Hyundai.

Aantrekkelijke premie voor Hyundai-klanten
De Hyundai Autoverzekering wordt aangeboden tegen een 
zeer aantrekkelijke premie. Als Hyundai-organisatie zijn 
wij immers in staat schadereparaties via ons eigen Hyundai 
Erkend Reparateur-netwerk snel en efficiënt uit te voeren 
zonder dat daar een derde partij aan te pas komt. Daar-
mee besparen we veel geld en die besparing komt recht-
streeks ten goede aan u, in een unieke combinatie van een 
uitgebreid pakket van zekerheden tegen een ongekend 
scherpe premie.

24-uurs schadehelplijn
In geval van schade kunt u 24 uur per dag, 365 dagen per 
jaar een beroep op ons doen. U hoeft alleen maar te bel-
len met (024) 366 56 57 en wij helpen u snel weer op weg. 
Of het nu gaat om het melden van schade, advies bij het 
invullen van de schadeformulieren of het regelen van ver-
vangend vervoer. Alle schades worden bovendien snel en 
efficiënt door ons afgehandeld zonder dat u daar verder 
omkijken naar heeft.

Hyundai Schadeherstel

No-claimkorting tot 85 % voor u én uw partner
Bij Hyundai Autoverzekering bouwt u snel een no- 
claimkorting op die kan oplopen tot maar liefst 85 %! 
Deze korting is bovendien ook nog eens van toepassing 
op uw tweede auto, uw motorfiets of de auto van uw 
partner indien deze ook bij Hyundai Autoverzekering 
wordt ondergebracht. Zo profiteert u maximaal van de 
extra zekerheden en de lage premie.

Schadeherstel door uw eigen Hyundai Erkend 
Reparateur met Hyundai Originele Onderdelen heeft 
veel voordelen:
• Specifiek voor uw Hyundai ontworpen 
• 2 jaar garantie
• Beproefde kwaliteit
• Gegarandeerde veiligheid
• Lange levensduur
• Goede pasvorm
• Voorkoming vroegtijdige slijtage
• Ongeëvenaarde kennis van uw auto

http://www.hyundai.nl/dealer/contact?utm_source=e-brochure&utm_medium=e-brochure&utm_campaign=Hyundai%20e-brochures%20aftersales


Hyundai Doorlopende 
Reisverzekering
De Hyundai Doorlopende Reisverzekering is speciaal 
ontwikkeld voor Hyundai-rijders en sluit perfect aan op de 
Hyundai Mobiliteitsgarantie. Daardoor bent u nooit dubbel 
verzekerd en betaalt u nooit te veel. Profiteer nu van de 
vele voordelen van de Hyundai Doorlopende Reisverzeke-
ring!

Speciaal voor Hyundai-rijders: gratis autohulppakket!
Als Hyundai-rijder krijgt u bij het afsluiten van deze door-
lopende reisverzekering gratis het pakket ‘S.O.S. Autohulp’. 
Hiermee heeft u in het buitenland naast de pech- en on-
gevalhulpverlening ook recht op een vervangende huurau-
to voor maximaal 30 dagen (in plaats van de gebruikelijke 5 
dagen). Daarnaast biedt S.O.S. autohulp u ook gelijkwaardig 
vervangend vervoer. Wel zo handig als u met uw gezin in 
een volgepakte auto op vakantie bent.

Complete dekking
Met de Hyundai Doorlopende Reisverzekering bent u stan-
daard verzekerd voor:
• SOS hulpverlening (o.a. repatriëring, hulpverlening 

alarmcentrale)
• Ongevallen
• Bagagedekking (dekking tot max. € 3.500 p.p. per reis)
• Medische kosten (kostende prijs)
• S.O.S. Autohulp (gratis voor Hyundai-rijders!)

Hyundai Doorlopende Reisverzekering

U kunt de dekking bovendien nog uitbreiden met 
bijvoorbeeld: werelddekking, wintersport en bijzon-
dere sporten, gelddekking en uitbreiding naar 180 
dagen.

Betrouwbare partner: Allianz Global Assistance
De Hyundai Doorlopende Reisverzekering is door 
Allianz Global Assistance in samenwerking met 
 Hyundai speciaal samengesteld voor Hyundai-  
rij ders. Allianz Global Assistance is wereldwijd 
markt leider op het gebied van reisverzekeringen en 
hulpverlening. Hyundai werkt al ruim 5 jaar naar alle 
tevredenheid samen met Allianz Global Assistan-
ce en heeft de Hyundai Mobiliteitsgarantie ook bij 
Allianz Global Assistance ondergebracht.

Contact
Wilt u een Hyundai Doorlopende Reisverzekering 
afsluiten? Kijk op www.hyundai.nl. 
Hyundai geeft geen inhoudelijke adviezen of infor-
matie over de verzekeringen van Allianz Global
Assistance. Heeft u een vraag of wijziging? Neem
dan altijd rechtstreeks contact op met Allianz Global
Assistance (tel.: 020 - 561 87 11, e-mail: info@
allianz-assistance.nl). Vermeld daarbij duidelijk dat 
u contact opneemt over de Hyundai Doorlopende 
Reisverzekering.

> Voorwaarden

http://www.hyundai.nl/downloads/Hyundai-Verzekeringen-Allianz-Voorwaarden-DoorlopendeReisverzekering.pdf
http://www.hyundai.nl/services/verzekeringen#doorlopende-reisverzekering?utm_source=e-brochure&utm_medium=e-brochure&utm_campaign=Hyundai%20e-brochures%20aftersales


Vindt u dat toekomstige generaties net zo veel mogelijk-
heden verdienen als wij? Hyundai is het daar helemaal mee 
eens. We werken daarom iedere dag weer aan een wereld 
die mooier, eerlijker en groener is.

Door de gehele organisatie van Hyundai en op elk niveau 
staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
centraal. Of het nu gaat om de fabrieken, het transport of 
de serviceorganisatie: álles draait om anders kijken naar 
People, Planet en Profit. En dat betekent een goede werk-
gever zijn, maar ook een prettige buur.
Zo vindt Hyundai dat sport bijdraagt aan het welzijn van 
mensen.  Iedereen, ook mensen met een handicap, moet de 
mogelijkheid krijgen om te sporten en daarom zet Hyundai 

zich in Nederland in voor de belangen van voetballers met 
een lichamelijke beperking.
MVO vertaalt zich tevens in besparen op energie en te-
gelijkertijd in het reduceren van uitstoot en afval. Daarom 
besteedt Hyundai veel aandacht aan het ‘groen’ produce-
ren van zijn modellen. De Europese Richtlijn schrijft voor 
dat auto’s voor minimaal 85 procent recyclebaar moeten 
zijn. Hyundai gaat nog verder: onze fabrieken hebben een 
recyclingdoelstelling van 95 procent. Ook probeert Hyundai 
voor zijn fabrieken zoveel mogelijk lokaal in te kopen om 
het transport tot een minimum te beperken.
Ontdek zelf hoe maatschappelijk verantwoord Hyundai 
is. En zie hoe een nieuwe manier van denken tot nieuwe 
mogelijkheden leidt. De nieuwste ontwikkelingen op duur-

zaam gebied volgt u in Hyundai’s digitale magazine iMotion 
(imotion.hyundai.nl). Ook op www.hyundai.nl leest u wat 
Hyundai bedoelt met New Thinking. New Possibilities.

Hyundai: zuivere vooruitgang



Bezoek de dichtstbijzijnde Hyundai Erkend
Reparateur. Deze vindt u op:
http://www.hyundai.nl/dealers

New Thinking. New Possibilities. Zo luidt de merkslogan van Hyundai.
Een slogan die helemaal aansluit bij de filosofie van dit automerk,
namelijk het bereikbaar maken van zuinige, gemakkelijk te rijden,
kwalitatief uitstekende en betrouwbare auto’s voor een breed publiek.
Wel premium autorijden voor een niet-premiumprijs. 

Hyundai belooft niet alleen auto’s van onberispelijke kwaliteit, ook de
dienstverlening na de verkoop voldoet aan de allerhoogste eisen. De
koper van een Hyundai is hierdoor verzekerd van jarenlange
zorgenvrije mobiliteit.

Nog meer weten?

Deze brochure is informatief en zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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http://www.hyundai.nl/dealers?utm_source=e-brochure&utm_medium=e-brochure&utm_campaign=Hyundai%20e-brochures%20aftersales

