Algemene bepalingen
Hyundai Verlengde Garantie
Op welke technische componenten is de Hyundai Verlengde Garantie van toepassing? De
Hyundai Verlengde Garantie geldt voor elk onvoorzien defect aan alle mechanische en elektrische onderdelen, alsmede originele, mechanische en elektrische Hyundai-accessoires die
door de fabrikant of de Hyundai Erkend Reparateur zijn aangebracht vóór de eerste aflevering
van het voertuig. Uitgezonderd zijn de componenten en onderdelen zoals beschreven in het
hoofdstuk Uitsluitingen in dit document.
onderdelen van de ontsteking
inclusief weerstanden en
bougiekabels, elektrische
bedrading van de elektronische
brandstofinspuiting,
elektronische regelunits
(ECU) zoals motorsturing,
ontstekingsspoel,
voorgloeirelais, boordcomputer,
koplampwissermotor,
ruitenwissermotor voor en
achter, verwarmings- en
ventilatiemotor, claxon.

nodig zijn bij de vervanging van
de lambdasonde.

Brandstofsysteem
Brandstofpomp, injectiepomp,
elektronische onderdelen van
brandstofinjectie zoals de
stuurunit, turbolader of compressor, stappenmotor, injectoren, drukregelaars, elektronische
stuurunit.

Koelsysteem
Radiateur, verwarmingsradiateur, thermostaat, water
pomp, oliekoeler van de
automatische versnellingsbak,
viscosekoppeling, thermo
ventilator, ventilatorkoppeling,
thermoschakelaar.

Elektrische installatie
Dynamo met spanningsregelaar,
startmotor, elektronische

Uitlaatsysteem
Lambdasonde, uitlaatdeel en
bevestigingsonderdelen die

Elektrische accessoires
• Elektrische raambediening:
schakelaars (uitgezonderd
breukschade), motoren en
regeleenheden (uitgezonderd
kabelbomen en leidingen),
voorruit- en achterruitverwarming (uitgezonderd breukschade).
• Elektrisch schuifdak:
schakelaars, (uitgezonderd
breukschade), motoren en

Veiligheidssysteem
Elektronische units voor de
airbags en gordelspanners.
Versnellingsbak
Versnellingsbakhuis met
alle inwendige delen,
inclusief koppelomvormer en
besturingsapparaat van de
automatische versnellingsbak.

regeleenheden (uitgezonderd
kabelbomen en leidingen).
• Centrale deurvergrendeling:
schakelaars, (uitgezonderd
breukschade), motoren en
regeleenheden (uitgezonderd
kabelbomen en leidingen),
magneetspoelen, deursloten.
• Chip/afstandsbediening van
de sleutel en de originele affabriek ingebouwde Hyundai
audio- en navigatiesystemen.
Differentieel en eindaandrijving
Differentieelhuis met alle
inwendige delen (voor-, achteren vierwielaandrijving) en
wiellagers (tot 130.000 km).
Aandrijfassen
Cardanas, aandrijfassen,
kruiskoppelingen, elektronische
besturing.
Wielophanging
Draagarm, langsdraagarm,

stabilisatorstang, reactiestang
en subframe. Rubbers en kogelgewrichten tot 130.000 km.
Stuurinrichting
Mechanische of elektrische
besturing met bekrachtiger en
alle inwendige delen.
Remmen
Hoofdremcilinder, rembekrachtiger, drukreservoir, drukregelaar,
vacuümpomp, wielremcilinder
van de trommelrem, remkracht
regelaar, remkrachtbegrenzer.
De voor het ABS benodigde
elektronische besturing en
toerentalsensoren.
Airconditioning
Compressor, verdamper en
condensator met ventilator.
01-10-2017

Motor
Cilinderblok, carter, cilinderkop,
cilinderkoppakking, alle
inwendige delen die verband
houden met de oliecirculatie,
keerringen, distributieriem of
distributieketting, oliekoeler,
carterpan, oliedrukschakelaar,
oliefilterhuis, vlieg- en
aandrijfwiel met starterkrans.
Motorschade als gevolg van
een gebroken distributieriem of
-ketting.

Algemene bepalingen
Hyundai Verlengde Garantie
(Vervolg)

Hoewel de Hyundai Verlengde Garantie vrijwel naadloos
aansluit op de uitgebreide
Hyundai-fabrieksgarantie,
is er toch een aantal zaken
waarvoor deze garantie niet
geldt. De Hyundai Verlengde
Garantie geldt onder meer niet
voor de volgende onderdelen:
Onderhoud
Het normale onderhoud dat
uw Hyundai nodig heeft,
wordt niet gedekt door de
Hyundai Verlengde Garantie.
Het verversen en vervangen
van vloeistoffen wordt alleen
vergoed indien dit nodig is in
verband met een noodzakelijke
reparatie van uw auto en deze
reparatie door de Hyundai
Verlengde Garantie wordt
gedekt.

Slijtage
Sommige onderdelen nemen
door slijtage geleidelijk in
kwaliteit af. Deze slijtage kan
verband houden met de leeftijd
van uw Hyundai of het aantal
kilometers dat ermee gereden is.
Onderdelen
De Hyundai Verlengde Garantie geldt niet voor de volgende
onderdelen: filters, bougies,
ruitenwisserbladen, V-riemen,
uitlaat (inclusief katalysator),
remschoenen, remblokken,
remschijven, remtrommels,
accu, verlichting, zekeringen,
carrosseriedelen (lak),
aandrijfashoezen, velgen,
banden, raam- en deurrubbers,
glas, sierlijsten, bekleding en
afwerking.
Gewijzigde kilometerstand
Uiteraard kunt u geen aanspraak
maken op de garantie

wanneer de kilometerstand is
gewijzigd of de kilometerteller
is losgekoppeld. Dit geldt
ook bij een defect aan de
kilometerteller dat u niet direct
hebt laten repareren.
Beschadigingen of defecten
die een gevolg zijn van:
• brand, blikseminslag, ongeval
of diefstal;
• oneigenlijk gebruik van
het voertuig, zoals het
oefenen voor of deelnemen
aan races, terreinrijden,
behendigheidsritten, et cetera;
• onoordeelkundig gebruik van
het voertuig of gebreken die u
opzettelijk hebt veroorzaakt;
• reparaties die niet of niet tijdig
door een Hyundai Erkend
Reparateur zijn uitgevoerd;
• gebruik van niet-originele
Hyundai-onderdelen;
• niet door Hyundai goedgekeurde veranderingen of

aanpassingen, inclusief de
montage van niet-originele
Hyundai-accessoires;
• onvoldoende onderhoud of
verzuim van het voorgeschreven onderhoud;
• het gebruik van onjuiste
brandstof, onvoldoende of
onjuiste smeermiddelen of
antivriesvloeistof;
• schade na een ongeval;
• slijtage
vallen buiten de dekking van
Hyundai Verlengde Garantie.

uit een defect aan de Hyundai,
wordt niet door de Hyundai
Verlengde Garantie gedekt.
Deze schade omvat – maar is
niet beperkt tot –ongemak,
reis-, telefoon- en verblijfkosten,
verlies van persoonlijke bezittingen of bedrijfseigendommen en
derving van loon of inkomsten.

Sloopauto’s en total loss
Reparaties aan auto’s die door
een financiële instelling of verzekeraar als sloopauto, total loss
of anderszins zijn aangemerkt,
worden niet door de Hyundai
Verlengde Garantie gedekt.
Incidentele schade
Incidentele schade of
gevolgschade, voortvloeiend
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Uitsluitingen

