
Hyundai Garantie 3+2
Garantie 3+2 Hyundai:
Optimale vergoeding
De garantie voorziet in een volledige vergoeding van loon- en 
materiaalkosten. Ook als u een bijzondere pechvogel bent en het u 
meerdere malen niet meezit.

Garantie 3+2 Hyundai:
Garantie van specialisten
Al meer dan 38 jaar is CG Car-Garantie Versicherungs- AG 
de meest ervaren en meest toonaangevende verzekeraar in 
gespecialiseerde garanties. Zowat alle grote automerken en 
ongeveer 18.000 garages van alle merken werken samen met 
CarGarantie.

Professionele en goed geschoolde vakmensen bij de Hyundai 
garages en bij CarGarantie zorgen voor uw zekerheid en rust bij 
de aankoop van een auto. Met behulp van moderne technieken 
en door een snelle gegevensverwerking kunnen ze zich ten volle 
inzetten om een schadegeval zo snel mogelijk af te handelen.

Garantie 3+2 Hyundai:
Een meerwaarde voor uw auto
Het garantiebewijs dat u bij aanschaf van de auto ontvangt is een 
waardedocument en geeft uw recht op de garantie weer. Het 
bewijst eveneens dat het voertuig altijd uitstekend onderhouden is 
door uw Hyundai Erkend Hersteller.

Stevige voordelen die bij de verkoop van uw auto geld waard zijn!

Garantie 3+2 Hyundai:
Uw voordelen
Technische zekerheid:
• de garantie dekt alle kostbare elementen en onderdelen,
 essentieel voor het goed functioneren van uw wagen

Financiële zekerheid:
• de schadevergoeding wordt rechtstreeks geregeld, u hoeft dus 
 geen geld voor te schieten

• geen onverwachte, hoge kosten

• het betekent een meerwaarde bij herverkoop van uw voertuig,
 daar de garantie overdraagbaar is

• de waarborg is in heel Europa geldig (vakanties en zakenreizen)

Korean Motor Company - Pierstraat 229 - 2550 Kontich
Tel. : 03/450.06.11 - Fax : 03/450.06.67
E-mail : info@hyundai.be  
Internet : http://www.hyundai.be

Uw Hyundai-verdeler
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Garantie 3 + 2 Hyundai:
Rijden zonder zorgen
Gefeliciteerd! Met Hyundai heeft U gekozen voor een 
ongeëvenaarde rijervaring. Teneinde zonder zorgen te kunnen 
genieten van uw Hyundai, bieden wij u de garantie 3+2 aan.

Ook wanneer de fabrieksgarantie afgelopen is, kunt u nog verder 
genieten van uw wagen zonder onvoorziene herstellingskosten. 
De verlengde waarborg 3+2 is speciaal ontworpen om u het leven 
zo aangenaam mogelijk te maken en biedt u garantie op alle vitale 
onderdelen, nodig voor het perfect functioneren van uw wagen. U 
kunt in heel Europa van deze waarborg 3+2 genieten en deze laat 
u toe – ook na afloop van de fabrieksgarantie – verder te rijden 
zonder zorgen.

Alle onderdelen die onder de waarborg vallen, worden hiernaast 
beschreven en afgebeeld.

Garantie 3+2 Hyundai:
Flexibele en snelle schadeafhandeling
Heeft u pech in het binnenland, dan laat u de auto gewoon bij 
uw Hyundai verdeler herstellen. Deze handelt vervolgens alle 
administratieve zaken met CarGarantie voor u af. 

Bevindt u zich in het buitenland? Geen probleem ! U meldt de 
schade telefonisch aan uw Hyundai verdeler. De herstelling laat 
u vervolgens – in overleg met uw Hyundai garage – uitvoeren in 
gelijk welke Hyundai garage in Europa.

Cilinderblok, carter, cilinderkop, cilinderkop-
pakking, behuizing van wankelmotor, alle 
inwendige delen die met de oliecirculatie 
verband houden,distributieriem 
met spanrol, oliekoeler, carterpan, 
oliedrukschakelaar, oliefilterhuis, vlieg- en 
aandrijfwiel met starterkrans.

Dynamo met spanningsregelaar, startmotor,
elektronische onderdelen van de ontsteking 
met bougiekabels als onderdeel van de 
ontsteking, elektrische bedrading van 
de elektronische brandstofinspuiting, 
mechanische verdeler, elektronische
motorsturing, ontstekingsspoel, 
voorgloeirelais, condensator, rotor en van 
de boordelektronica: kast van centraal 
elektrisch systeem, boordcomputer, 
koplampwissermotor en ruitenwissermotor 
(voor en achter), verwarmings-
en ventilatiemotor alsmede de claxon.

Radiator, verwarmingsradiator, 
thermostaat, waterpomp, oliekoeler 
van de automatische versnellingsbak, 
viscokoppeling, thermoventilator,
ventilatorkoppeling en thermoschakelaar.

Lambdasonde, uitlaatdeel en bevestigings -
onderdelen die nodig zijn bij de vervanging 
van de lambdasonde.

Regelunits voor de airbags en 
gordelspanners.

Compressor, verdamper en condensator 
met ventilator.

Van de elektrische ramen: schakelaars, 
motoren en regeleenheden, voorruit- en 
achterruitverwarming (breukschade 
uitgesloten). Van het elektrische schuifdak: 
schakelaars, motoren en regeleenheden.
Voor de centrale deurvergrendeling:
schakelaars, motoren en regeleenheden, 
magneetspoelen en deursloten. 

Versnellingsbakhuis met alle inwendige 
delen, inclusief de koppelomvormer en 
besturingsapparaat van de automatische  
versnellingsbak.

Differentieelhuis met alle inwendige delen 
(voor, achter- en vierwielaandrijving).

Cardanas, aandrijfassen, kruiskoppelingen, 
antislipregelingen zoals (ASR, ASC, EDS, 
4Matic): rotatie - frequentiesensoren, 
elektronische besturing, hydrauliekunit, 
pomp met drukreservoir.

Mechanisch of hydraulisch stuurhuis met 
bekrachtiger en alle inwendige delen, 
hydrauliek pomp met alle inwendige 
delen, elektrische stuurbekrachtiging en 
elektronische controle-elementen.

Hoofdremcilinder, rembekrachtiger, 
hydropneumatiek (drukreservoir 
en drukregelaar), vacuümpomp, 
wielremcilinder van de trommelrem, 
remkrachtregelaar, remkrachtbegrenzer. 
Voor de ABS benodigde elektronische 
besturing, hydraulieenheid en 
toerentalsensoren.

Brandstofpomp, injectiepomp, elektronische
onderdelen van de brandstofinjectie (bijv. 
regeleenheden, luchthoeveelheid- en 
luchtmassameter), carburateur en turbo.

Motor Elektrisch systeem

Versnellingsbak of automaat

Differentieel en eindaandrijving
Koelsysteem

Aandrijfsysteem Uitlaatsysteem

Stuurinrichting Veiligheidssystemen

Remmen Airconditioning

Elektrische accessoires

Brandstofsysteem


