
Garantie en onderhoud.

Eén ding is zeker: wie de beste kwaliteit levert, kan ook de beste garantie bieden. Daarom 
biedt Hyundai een uitgebreide garantie op haar auto’s en worden alle nieuwe modellen 
van Hyundai nu zelfs geleverd met de unieke 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking.
Die GARANTIE kan alleen worden geboden als uw auto onderhouden wordt volgens 
de fabrieksvoorschriften van Hyundai en er met Hyundai gecertificeerde onderdelen  
wordt gewerkt. 
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Uw officiële Hyundai-dealer.
Content Autogroep Eindhoven
Vaalserbergweg 2b
5628 CJ  Eindhoven
T  040 – 215 70 20
kcc@contentautogroep.nl

www.contentautogroep.nl/hyundai

Content Autogroep Tilburg
Kraaivenstraat 16
5048 AB  Tilburg
T 013 – 528 69 00
kcc@contentautogroep.nl

Welkom bij uw officiële Hyundai-dealer 
Content Autogroep in Eindhoven en Tiburg

Van garantie verzekerd. 
•  Onderhoud door officiële Hyundai-dealer

•  Gebruik originele Hyundai-onderdelen
•   Garantie op uitgevoerde werkzaamheden en  

gemonteerde originele Hyundai-onderdelen



Drie extra voordelen.
Bij onderhoud door de officiële Hyundai-dealer

Bij ons en Hyundai staat service hoog in het vaandel. Dat is ook de reden dat wij u als 
Hyundai-rijder – die het onderhoud van uw auto aan ons toevertrouwt – de onder-
staande drie extra voordelen bieden. 

Gratis gewassen Hyundai na onderhoudsbeurt
De aanblik van een schoon gewassen auto geeft altijd een plezierig 
gevoel. Daarom zorgt ons Hyundai-team ervoor dat uw Hyundai na een 
onderhoudsbeurt schoon gewassen voor u klaar staat. 

Gratis Hyundai navigatie-onderhoud en updates 
Ook zorgen wij ervoor dat het LG-fabrieksnavigatiesysteem van uw 
Hyundai bij het jaarlijkse onderhoud altijd een update krijgt, gratis 
natuurlijk. U wordt daarom niet verrast door allerlei wijzigingen in het 
wegennet, waar mee uw navigatiesysteem geen weg weet. 

Gratis Hyundai Mobiliteits Garantie - PECHHULP
Wij bieden u bovendien na het onderhoud geheel gratis de Hyundai 
Mobiliteits Garantie aan in de vorm van een Hyundai Mobiliteitspas. Een 
pechhulpservice die gelijkwaardig is aan die van de ANWB (€119,50) en 
die ervoor zorgt dat, indien u onverhoopt hulp nodig heeft in het bin-
nen- of buitenland (ook in uw woonplaats!), u weer snel op weg wordt 
geholpen. 

Ook dit is onbezorgde mobiliteit.

Hartelijk welkom bij Content Autogroep.

Servicebelofte.
Onze 9 beloftes bij onderhoud door de officiële Hyundai-dealer

Het belangrijkste wat wij u willen bieden is onbezorgde en plezierige mobiliteit. Dat is voor 
ons kwaliteit, die u ervaart  doordat u kunt vertrouwen op uw Hyundai en op onze service-
organisatie. Kwaliteit is tastbaar en zit bovendien in het gevoel dat u krijgt wanneer u bij 
ons binnenloopt, of na onderhoud van uw auto weer vertrekt. Daarom beloven wij u:


