Hyundai Forsikring
- lidt mere tryghed

Nyhed
Nu inkl. lånebil

Nyhed

Forsikringsvilkår.

Nu inkl. lånebil

Vær godt dækket ind
- hele vejen rundt.

Hyundai Forsikring omfatter ansvars- og
kaskoforsikring. Ansvarsforsikringen, som
er lovpligtig, dækker, hvis du forvolder
skade på andre og/eller deres ting, når du
kører i din bil. Kaskoforsikringen dækker
skader på din bil ved eksempelvis færdselsuheld, tyveri, hærværk og brand.
Vores forsikring indeholder desuden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Løbetid: Indtil bilen sælges eller aftalen opsiges
Fast pris - ingen præmieregulering ved højest en skade inden for 3 år*
Gratis reparation af stenslag på forrude
Bilen repareres altid på autoriseret Hyundai værksted
Ingen kilometerbegrænsning
Lånebil **
Kan også tegnes på brugte biler op til 5 år
Årlig præmie kan forhøjes med alm. indeksregulering
Dækker eftermonteret ekstraudstyr op til kr. 30.000,Lav selvrisiko på kun kr. 5.000,-

Ekstra forsikring:
• Førerpladsdækning til kr. 240,- pr. år
(dækker føreren af bilen ved uheld uden modpart)
• Ønsker du en selvrisiko på kun kr. 900,- pr. skade***,
er det muligt for et tillæg på 20% af præmien

* Ved to skader eller flere inden for 3 år kan prisen stige.
** Ved skade stilles lånebil til rådighed i reparationstiden. Max 100 km pr. dag og max selvrisiko på 5.000 kr. Øvrige betingelser jf. forhandlerens lejekontrakt.
*** På udvalgte skader: tyveri, nedstyrtende genstande,glasskader på lygter og ruder samt hærværk og brand.

En attraktiv forsikring
til dig og din Hyundai.

Du vælger naturligvis ikke din nye bil
ud fra den forsikring, du kan få. Men
en god og fordelagtig forsikringsaftale
kan hurtigt gøre glæden ved din nye bil
endnu større.
I samarbejde med Gjensidige tilbyder
din lokale Hyundai-forhandler en unik
bilforsikring til dig, der kører Hyundai.
Forsikringen omfatter
følgende modeller:
Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai ix20,
Hyundai i30, Hyundai i30 Stc.,
Hyundai i40 samt Hyundai Tucson.

Vi forsikrer også din brugte Hyundai.
Hyundai Forsikring er naturligvis ikke
kun forbeholdt fabriksnye biler, men
kan også tegnes på brugte udgaver af
de nævnte modeller. Bilen må dog højst
være 5 år på det tidspunkt, hvor forsikringen tegnes.
10% i rabat, når du samler
flere forsikringer.
Når du vælger Hyundai Forsikring, kan
du opnå 10% i rabat, hvis du samler
mindst tre forskellige rabatgivende*
forsikringer i Gjensidige - rabatten
gælder også på din Hyundai Forsikring.

* Rabatgivende forsikringer er: Bil-, Hus-, Fritidshus-, Indbo-, Ejerskifte- og Ulykkesforsikring.

Hyundai i30 Fra kr. 4.395,-

Vil du have en anden
Hyundai-model forsikret?
Ring og få et uforpligtende tilbud fra Gjensidige.
Du får 10% rabat, hvis du samler mindst tre
rabatgivende* forsikringer os Gjensidige.
Ring til bilpartner-teamet i Gjensidige på 88 18 66 03
Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV
* Rabatgivende forsikringer er: Bil-, Hus-, Fritidshus-, Indbo-, Ejerskifte- og Ulykkesforsikring.

Kom længere
med en fair pris.
Den årlige forsikringspris fastsættes ud fra
bilmodellen og din alder. Simpelt og nemt.

Forsikringspriser
Model

under 24 år

over 24 år

Måned

År

Måned

År

Hyundai i10

756,-

8.995,-

290,-

3.395,-

Hyundai i20
Hyundai ix20

798,-

9.495,-

331,-

3.895,-

Hyundai i30
Hyundai i30 Stc.

840,-

9.995,-

373,-

4.395,-

431,-

5.095,-

Hyundai i30 Turbo
Hyundai i40
Hyundai Tucson

Kontakt Gjensidige for tilbud

Priserne er gældende fra 1. November 2016 - alle priser er inkluderet afgifter

Besparelse til de unge under 24 år
Er du under 24 år og ønsker du en lavere forsikringspris til din i10, så kan
du vælge en selvrisiko på kr. 10.000,så bliver prisen fx kr. 7.995,- per år
eller blot kr. 673,- per måned.
Fleksible betalingsvilkår
Det er ikke noget problem, hvis du
hellere vil betale din forsikring 1 gang
om måneden i stedet for 1 gang om
året. Den viste månedspris er inkl.
PBS gebyr.

Vælg Hyundai Forsikring.
Det tætte samarbejde mellem Gjensidige og Hyundai
sørger for, at din lokale Hyundai-forhandler altid kan
tilbyde dig en konkurrencedygtig bilforsikring med
plads til luft i budgettet.
Hyundai Forsikring i samarbejde med Gjensidige formidles udelukkende igennem Hyundai forhandlere.
Gjensidige er eksklusiv forsikringsformidler
hos Hyundai Bilimport.
Hyundai Bil Import
Korsvej 1
6000 Kolding
Er registreret som agent i Finanstilsynets
Forsikringsformidlingsregister.

5 års garanti-mærket er bevis på vores tillid til kvaliteten af vores egne biler.
Du får 5 års ubekymret køreglæde og 5 års vejhjælp - uden nogen
kilometerbegrænsning.

Hyundai Bil Import A/S
Hyundai Forsikring A5-folder
Varenr. 9999900308 . Oktober 2016

Denne brochure indeholder ikke alle oplysninger om din Hyundai forsikring.
Hvis du får en skade, er det forsikringsvilkårene og policen, der gælder.
Yderligere information og vilkår findes på hyundai.dk

