Hyundai
Serviceaftale.
Enkelt og sikkert.

Større tryghed
i dit bilbudget.
Vil du gerne kende udgifterne til din
bils service og samtidig have, at den
bliver passet efter alle forskrifter, så
er en Hyundai Serviceaftale en god
løsning fra kun kr. 179,-/md.
Med en Hyundai Serviceaftale betaler du en fast
månedlig ydelse, som matcher din bil og det antal
kilometer, du kører om året. Til gengæld slipper
du for uforudsete omkostninger og kan frit køre
til de fastlagte serviceeftersyn på dit autoriserede
Hyundai-værksted. Det giver, kort fortalt, ro i
økonomien. Samtidig er det værd at bemærke,
at du automatisk bevarer den enestående
Hyundai-garanti på 5 år uden kilometerbegrænsning, plus gratis vejhjælp i hele Europa.

Nyd forskellen ved
autoriseret service.
Når du tegner en Hyundai Serviceaftale sikrer du,
at det kun er teknikere med speciale i Hyundai, der
servicerer din bil. Det giver dig ligeledes garanti for,
at der udelukkende anvendes originale Hyundaireservedele af højeste kvalitet.

Find prisen på din
Hyundai Serviceaftale.
Alle vores priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms pr. måned.
Spørg værkstedet, hvis du er i tvivl, eller har en anden Hyundai-model.

Hyundai Serviceaftale 3 år
km om året

i10

i20*

ix20

15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000

279,299,449,519,629,729,-

299,339,479,549,649,749,-

299,339,479,549,649,749,-

i30

i30

benzin

diesel

329,399,649,779,919,1029,-

349,359,499,559,599,729,-

i40
349,399,569,599,669,779,-

Tucson* IONIQ
hybrid
399,449,599,629,699,829,-

329,449,699,799,949,1.099,-

IONIQ

electric

179,229,469,519,619,669,-

Hyundai Serviceaftale 5 år
km om året

i10

i20*

ix20

15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000

359,399,459,579,669,749,-

399,449,489,599,699,779,-

399,449,489,599,669,779,-

*Biler med turbo motor, spørg forhandler for pris.

i30

i30

benzin

diesel

419,509,649,849,939,1149,-

439,469,499,599,639,829,-

i40

Tucson*

IONIQ

449,499,579,629,729,799,-

499,549,629,699,749,899,-

419,549,649,849,949,1.149,-

IONIQ

electric

279,349,399,569,629,749,-

Hvor lang tid kan du tegne
en Hyundai Serviceaftale?
En Hyundai serviceaftale kan tegnes frem
til din bil bliver 5 år. Priserne i tabellen er
baseret på, at serviceaftalen indgås ved
køb af en ny bil.
Serviceaftalen tegnes lokalt med forhandleren. Evt. flytning af aftalen kan medfører
en mer-udgift.
Endnu flere muligheder
– spørg dit værksted til råds.
Din aftale kan også udvides til at dække erstatningsbil ved værkstedsbesøg samt skift
og opbevaring af sommer- og vinterdæk*.
Spørg dit lokale Hyundai-værksted om et
uforpligtende tilbud på en Hyundai Serviceaftale, der passer 100 % til dig.
* Vi tager forbehold for, at serviceydelsen tilbydes lokalt.

Hold din bil og
garanti i topform.

Lad vores specialister servicere din Hyundai.

En fast service der løbende betaler sig.

Din nye Hyundai leveres med en enestående garanti på 5 år uden
kilometerbegrænsning. Garantiens eneste betingelse er, at du
overholder alle foreskrevne serviceeftersyn i garantiperioden.

Når din Hyundai overholder sine serviceintervaller på et autoriseret
værksted, giver det dig ikke kun større tryghed i budgettet. Det gør
også, at du løbende har en Hyundai, der altid er fuldt opdateret
– også med den nyeste software. Det er noget, der betaler sig både
i form af øget køreglæde og sikkerhed samt øget gensalgsværdi,
når tiden er inde til en ny bil.

Med en Hyundai Serviceaftale skal du blot kontakte det værsted
du har lavet serviceaftalen med, så er du sikker på, at alt foregår
rettidigt og 100 % efter forskrifterne. Dertil kommer gratis vejhjælp
i hele Europa samt opretholdelse af garantien i alle 5 år.

9 gode grunde til at vælge en Hyundai Serviceaftale.
• Fast og lav månedlig ydelse, som du kender på forhånd.
• Alle eftersyn overholdes uden yderligere udgifter.
• Alt arbejde udføres af uddannede Hyundai-specialister.
• Service udføres 100 % efter fabrikkens forskrifter.
• Vi anvender udelukkende originale Hyundai-reservedele.
• Den enestående 5-årige fabriksgaranti bevares.
• Gratis Hyundai Vejhjælp i hele Europa
• Altid opdateret med den nyeste software.
• En bil, der løbende er serviceret, har en højere gensalgsværdi.

Hyundai Danmark
Korsvej 1
6000 Kolding

Hyundai Danmark
Hyundai Service A5-folder
Varenr. 9999900313. Oktober 2017

5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en
autoriseret Hyundai-forhandler til en slutkunde. Reglerne står beskrevet i garantihæftet under
”Hyundai’s garantibestemmelser”. Du kan læse dem på hyundai.dk/mediecenter/manualer

