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Bevezető

Kiadványunkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy  
néhány, általunk kiemelten fontosnak tartott  
információ segítségével az Ön érdeklődését is  
felkeltsük a Hyundai modelljei iránt. 

A Hyundai márka ismertsége a flottavásárlók körében  
rohamosan megnövekedett az elmúlt években, és 
számos elismert cég döntött már a Hyundai mellett.

E pozitív megítélésben a vállalat által hagyományosan 
megtestesített megbízhatóság, a kiemelkedő ár-érték 
arány és a versenyképes fenntartási költségek mellett  
a folyamatosan megújuló, európai ízlésvilágnak  
megfelelő modellpaletta előnyei mind-mind szerepet 
játszottak.

Büszkék vagyunk arra, hogy céges ügyfeleink tábora  
folyamatosan bővül. A teljesség igénye nélkül, akik 
eddig a Hyundai mellett döntöttek: Reckitt Benckiser, 
Metro, Erste Bank Hungary, Magyar Telekom, Hertz, 
Lambda Systeme, Henkel Magyarország, Messer  
Hungarogáz, Diego, LEGO Manufacturing.

Bízunk benne, hogy flottatájékoztatónkkal sikerül 
felkelteni érdeklődését,  és a jövőben lehetőségünk 
nyílik arra, hogy az Ön számára is hatékony, egyedi 
megoldásokat dolgozhassunk ki.

 Tisztelettel:
 
 Kovács Pál
 ügyvezető

A Hyundai Motor nyolc gyártólétesítményt és hét műszaki és formatervező központot üzemeltet világszerte.  

A Hyundai Motor hosszú utat tett meg első gépkocsija 1976-os bemutatása, első saját hajtáslánca 1991-es  
piacra bocsátása óta. A vállalat 2000-ben lépett be az európai piacra megfizethető, praktikus személyautóival. 

Alig néhány év leforgása alatt a Hyundai Motor stratégiai jelentőségű, globális növekedésen ment át,  
márka arculatát a minőség, a formaterv, az innováció, a technológia és a fenntarthatóság értékeire alapozva 
erősítette meg. A Hyundai Motor Europe műszaki központjában (Rüsselsheim, Németország) működő európai 
K+F részleg ezért gondoskodik arról, hogy minden Hyundai modell maradéktalanul megfeleljen az európai 
vásárlók elvárásainak és igényeinek. A Hyundai Motor elkötelezte magát az európai piac és európai ügyfelei  
mellett; célja, hogy 2020-ra az első számú ázsiai márkává váljon a kontinensen. Jelenleg az Európában 
értékesített Hyundai modellek több mint 90 százalékát helyben tervezik, fejlesztik, gyártják és tesztelik.

A Hyundai 2006-ban avatta fel a HME cégközpontját a németországi Offenbachban, ahol a Hyundai regionális  
tevékenységeit támogató értékesítési, marketing, ügyfélszolgálati, flotta és kereskedői műveleteket koordinálják. 

A Hyundai termékei iránti, fokozott keresletnek köszönhetően a vállalat csehországi gyára a termelés 2008-as 
felfuttatása óta teljes kapacitáson üzemel. 2016 júniusában már a kétmilliomodik gépkocsi gördült le  
a gyártósorról. A Cseh Köztársaságban működő, több mint 3400 főt foglalkoztató gyártóüzem éves  
termelőkapacitása 350 000 gépkocsi és 600 000 sebességváltó. Itt készülnek a legnépszerűbb modellek,  
mint a Tucson, az  i30 és az i30 kombi. A Törökországban működő gyárak állítják össze a H350 haszongépjármű 
modelleket és a méltán népszerű i10 és i20 személyautókat. Európában összesen több mint 155 000 ember 
köszönheti munkáját a Hyundainak. A gyártólétesítmények által vásárolt, 3,4 milliárd euró összértékű készlet  
74 százaléka Európán belüli forrásból származott.

Hogy biztosítani tudja a legkiválóbb minőséget, a Hyundai Motor Europe rendkívül szigorú vizsgálatokat végez 
a németországi Nürburgringen működő tesztközpontjában. A Hyundai Motor gyorsított tartóssági tesztje 
mindössze hat hét leforgása alatt képes egy átlagos gépkocsi teljes élettartama során felmerülő terhelést  
szimulálni; minden héten 110 kíméletlen kört tesznek meg az autók. A vállalata régióban értékesített összes  
új személygépkocsihoz kínálja egyedülálló ötéves, korlátlan futásteljesítményű garanciális csomagját,  
amelynek révén a vásárlók a futott kilométerektől függetlenül öt évig tartó garanciát kapnak, öt éven át  
országúti segítségnyújtást igényelhetnek és öt évig ingyenesen ellenőrzik autóik műszaki állapotát.

A Hyundai Európában
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Hyundai i20
Az új generációs i20 vonzó külseje mögött meglepően tágas utastér rejtőzik, amely 5 felnőtt számára is megfelelő kényelmet nyújt. Az új generációs i20-ast 
Európában tervezték és fejlesztették, és három fő jellemzőjével: osztályelső belső terével, csúcstechnológiájával és komfortnövelő berendezéseivel, illetve 
különleges, kifinomult formatervével is az európai vásárlók igényeit hivatott kielégíteni. Az i20 új generációja öt felszereltségi szinttel, egyedi csomagokkal, 
nyolcféle karosszéria színnel és négyfajta belső kárpitozással érhető el az egyedi igények maradéktalan kielégítése érdekében. Az új i20 magasabb kategóriákra 
jellemző opciók tárházát nyújtja, mint pl. az intelligens kulcsfelismerő vagy a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer.
Gyártás: Törökország, Izmit

Motorok Benzin 1,25 (75/84 LE); 1,0 T-GDi (100/120 LE) 
 Dízel 1,1 (75 LE); 1,4 (90 LE) 
Erőátvitel Öt- és hatsebességes kézi váltó
 Elsőkerék-hajtás
Üzemanyaq-fogyasztás 3,1-9,2 liter/100 km
CO2-kibocsátás 86-155 g/km
Üzemanyagtartály mérete 45 liter
A csomagtér mérete 326-1042 liter
Méretek (H x Sz x M) 4035 x 1734 x 1474 mm



Hyundai i20 Active
Az i20 család legújabb modelljének divatosan sportos megjelenést kölcsönöznek a megnövelt hasmagasság, a tetősínek és az ezüstszínű első 
és hátsó lökhárítóbetétek. Az i20 Active merész személyiségét puha tapintású anyagokkal berendezett, kiváló minőségű szövetekkel borított, 
ergonomikus kialakítású utastér teszi teljessé. Az alupedálok sportos hangulatot keltenek, míg a nagyobb szabad hasmagassághoz magasabb 
üléspozíció, ezáltal még kedvezőbb kilátás társul. Masszív biztonságával gondoskodik Önről, családjáról és utasairól. A lehető legkisebb mértékben 
terheli környezetét, és a messzemenőkig örömöt okoz Önnek maradéktalanul tökéletes, ösztönösen optimális helykihasználásával. 
Gyártás: Törökország, Izmit

Motorok Benzin 1,4 (100 LE); 1,0 T-GDi (100/120 LE) 
 Dízel 1,4 (90 LE) 
Erőátvitel Öt- és hatsebességes kézi váltó
 Elsőkerék-hajtás
Üzemanyaq-fogyasztás 3,3-8,9 liter/100 km
CO2-kibocsátás 99-155 g/km
Üzemanyagtartály mérete 50 liter
A csomagtér mérete 326-1042 liter
Méretek (H x Sz x M) 4065 x 1760 x 1529 mm



Hyundai i30 5 ajtós 
A vadonatúj i30 magabiztos formai koncepciója a legapróbb részletben is tetten érhető. A pontosan megmunkált felületek, az elkeskenyedő sziluett,  
és a kifejező formai részletek kecses, egyszerű kifinomultságról tanúskodnak. Az új kaszkád hűtőrácsot az olvadt acél ihlette; dinamikus megjelenése  
erőről és mozgásról tanúskodik. A csábító összképet a lenyűgöző, új LED-es fényszórók és a látványos LED-es nappali fények teszik teljessé.  
Az utastér megnyugtató kifinomultsága még jobb térérzetet, fokozott eleganciát és minőségi hatást eredményez. Minden nem illúzió: a vadonatúj i30  
a kategória egyik legtágasabb képviselője.
Gyártás: Csehország, Nosovice

Motorok Benzin 1,4 MPI (100 LE); 1,0 TGDi (120 LE); 1,4 TGDi (140 LE)
 Dízel 1,6 CRDi (95 LE / 110 LE / 136 LE)
Erőátvitel Hatsebességes kézi váltó,
 Duplakuplungos, 7 sebességes automata váltó (DCT)
 Elsőkerék-hajtás
Üzemanyaq-fogyasztás 3,5-6,8 l/100 km
CO2-kibocsátás 89 – 126 g/km
Üzemanyagtartály mérete  50 liter
A csomagtér mérete 395 – 1301 liter
Méretek (H x Sz x M) 4340 x 1795 x 1455 mm



Hyundai i30 kombi 
Első pillantásra a tökéletes arányok a leginkább szembetűnők. Az új Hyundai i30 kombi egyesíti az elegáns külsőt mindazzal a sokoldalúsággal és térérzettel, 
amelyet Ön elvár. Szintén hasznosak a fejlett mobil kapcsolódási lehetőségek és a kiváló biztonsági technológia is, amelyek az új i30 kombit olyan  
vonzóvá teszik. Arányai egy egészen új szintre emelik kategóriájában. A szűkülő tetővonalat a karcsú, ezüst tetősínek hangsúlyossá teszik, ezáltal sportos 
formát kölcsönözve az autónak. A vonzó látványt az új kaszkádos hűtőrács, a feltűnő fényszórók és a szembetűnő LED-es nappali menetfény teszi teljessé. 
Csomagterének 601 liter befogadóképesége kiemelkedő adottság kategóriájában.
Gyártás: Csehország, Nosovice

Motorok Benzin 1,4 MPI (100 LE); 1,0 TGDi (120 LE); 1,4 TGDi (140 LE)
 Dízel 1,6 CRDi (95 LE / 110 LE / 136 LE)
Erőátvitel Hatsebességes kézi váltó,
 Duplakuplungos, 7 sebességes automata váltó (DCT)
 Elsőkerék-hajtás
Üzemanyaq-fogyasztás 3,5-7,0 l/100 km
CO2-kibocsátás 96 – 131 g/km
Üzemanyagtartály mérete  50 liter
A csomagtér mérete 602 – 1650  liter
Méretek (H x Sz x M) 4585 x 1795 x 1475 mm



Hyundai Elantra
A Hyundai Elantra áramvonalas kialakítása és modern motorja együttesen, fokozottan csekély üzemanyag-fogyasztást 
és kiemelkedő vezetési élményt biztosítanak. A modell külső formai megoldásai a Hyundai jellegzetes formanyelvét viselik:  
hátrahúzott, elnyújtott fényszórók és hosszú, lendületes karaktervonalak jellemzik. Gazdag alapfelszereltség és egy sor 
opciós tétel teszi még vonzóvá a Hyundai modelljét.
Gyártás: Dél Korea, Ulsan

Motor Benzin 1,6 (128 LE)
 Dízel 1,6 (136 LE)
Erőátvitel Hatsebességes manuális váltó,  
 hat- és hétsebességes automata váltó
Üzemanyaq-fogyasztás 3,8-9,5 liter/100 km
CO2-kibocsátás 109-161 g/km
Üzemanyagtartály mérete  50 liter
A csomagtér mérete 458 liter
Méretek (H x Sz x M) 4570 x 1800 x 1450 mm



Motorok Benzin 1,6 (135 LE); 2,0 (165 LE)
 Dízel 1,7 (115/141 LE)
Erőátvitel Hatsebességes kézi váltó, hatsebességes automata váltó
 duplakuplungos 7 sebességes automata váltó (DCT)
 Elsőkerék-hajtás
Üzemanyaq-fogyasztás 3,8-10,4 l/100 km
CO2-kibocsátás 110-176 g/km
Üzemanyagtartály mérete  70 liter
A csomagtér mérete 505 liter 
Méretek (H x Sz x M) 4745 x 1815 x 1470 mm

Motorok Benzin 1,6 (135 LE); 2,0 (165 LE)
 Dízel 1,7 (115/141 LE)
Erőátvitel Hatsebességes kézi váltó, hatsebességes automata váltó
 duplakuplungos 7 sebességes automata váltó (DCT)
 Elsőkerék-hajtás
Üzemanyaq-fogyasztás 3,8-10,4 l/100 km
CO2-kibocsátás 110-176 g/km
Üzemanyagtartály mérete  70 liter
A csomagtér mérete 553 liter 
Méretek (H x Sz x M) 4775 x 1815 x 1470 mm

Hyundai i40 szedán
A megújult i40 új első és hátsó lámpákat, új, hatszögletű hűtőmaszkot, új első lökhárítót  
és új, integrált LED-es ködlámpákat kapott. Olyan technológiai arzenált kapott, ami 
a Genesis-ben volt elérhető, pl. intelligens, motoros csomagtérajtó. A Hyundai első, 
újonnan kifejlesztett, hétfokozatú, duplakuplungos sebességváltója még tovább növeli 
a hatékonyságot és a vezetési komfortot, amit a továbbfejlesztett motorok is támogatnak.
Gyártás: Dél Korea, Ulsan

Hyundai i40 kombi
A németországi Rüsselsheimben, az európai K+F központban tervezett új i40 kombi modellel 
az a Hyundai célja, hogy egyedülálló alternatívát kínáljon a D-szegmensben. Thomas Bürkle, 
a Hyundai európai formatervező központjának vezető tervezője elmondta, hogy csapata 
az új i40 kombi felfrissítésekor arra törekedett, hogy megőrizzék az eredeti modell jellegzetes 
és népszerű vizuális elemeit és tágas belső terét.
Gyártás: Dél Korea, Ulsan



Hyundai IONIQ
Az IONIQ a vásárlók új rétegét célozza meg, akiknek közös a gondolkodásuk és a hozzáállásuk – az IONIQ nemzedékének nevezzük őket.  
Az IONIQ az első olyan autó a világon, amely háromféle elektromos hajtáslánccal is kapható: hibrid, teljesen elektromos és elektromos hálózatról 
tölthető hibrid változatokban.  Az IONIQ egyszerre tudja felmutatni a díjazott áramvonalas formát, a legmodernebb mobil kapcsolódási lehetőségeket  
és az Euro NCAP maximális ötcsillagos biztonsági besorolását, mindezt lenyűgöző e-mobilitás csomaggal kombinálva.
Gyártás: Dél Korea, Ulsan

Háromféle  
hajtáslánc:

tisztán  
elektromos

hálózatról tölthető  
benzin-elektromos hibrid

hagyományos  
benzin-elektromos hibrid



Hibrid

Motorok Benzin 1,6 + Állandó mágneses   
 szinkronmotor (PMSM)
Teljesítmény (LE) 105 + 43,5
Akkumulátor teljesítmény (kW) 42
Erőátvitel Hatsebességes automata váltó
Üzemanyaq-fogyasztás 3,4-3,6 l/100 km
CO2-kibocsátás 79 g/km
Üzemanyagtartály mérete  45 liter
A csomagtér mérete 550-1505  liter 
Méretek (H x Sz x M) 4470 x 1820 x 1450 mm

Tölthető hibrid

Motorok Benzin 1,6 + Állandó mágneses  
 szinkronmotor (PMSM)
Teljesítmény (LE) 105 + 60,5
Akkumulátor teljesítmény (kW) 59
Erőátvitel Hatsebességes automata váltó
Üzemanyaq-fogyasztás 1,1 l/100 km
CO2-kibocsátás 26 g/km
Üzemanyagtartály mérete  43 liter
A csomagtér mérete 446-1401 liter
Méretek (H x Sz x M) 4470 x 1820 x 1450 mm

Elektromos

Motorok Állandó mágneses szinkronmotor  
 (PMSM)
Teljesítmény (LE) 19,7
Akkumulátor teljesítmény (kW) 98
Erőátvitel Automata váltó
Üzemanyaq-fogyasztás -
CO2-kibocsátás 0 g/km
Üzemanyagtartály mérete  -
A csomagtér mérete 455-1410 liter
Méretek (H x Sz x M) 4470 x 1820 x 1450 mm



Hyundai Tucson
A vadonatúj Tucson teljes mértékben új fejlesztésű padlólemeze tágas helyet kínál az utasoknak. míg a csomagtartó bőséges 513 liternyi 
rakományt képes elnyelni. A belső felületekhez új, puha tapintású, kiváló minőségű anyagokat használtak fel, emellett az utastér tervezése 
során messzemenőkig tesztelték a beltér ergonómiáját, minden utas számára biztosítva a kifinomult belső környezetet.
Gyártás: Csehország, Nosovice

Motorok Benzin 1,6 (132 LE); 1,6 T-GDi (177 LE)
 Dízel 1,7 (116/141 LE); 2,0 (136/184 LE)
Erőátvitel Hatsebességes kézi váltó, hatsebességes
 automata váltó, 7 sebességes automata váltó (DCT)
 Elsőkerék-hajtás, összkerékhajtás
Üzemanyaq-fogyasztás 4-10 liter/100 km
CO2-kibocsátás 115-177 g/km
Üzemanyagtartály mérete  55/62 liter
A csomagtér mérete 513-1503 liter
Méretek (H x Sz x M) 4475 x 1850 x 1665 mm



Hyundai Santa Fe / Grand Santa Fe
Nagyobb csomagtartó, tágasabb utastér, kisebb légellenállás és modernebb megjelenés: az új Santa Fe minden szempontból 
többet nyújt, mint közkedvelt elődje. Különösen igaz ez a luxustételeket is tartalmazó biztonsági és kényelmi felszereltségre, 
valamint a motorválasztékra, amelyben a különösen tiszta és takarékos üzemű dízelmotoroké a főszerep. 
Gyártás: Dél Korea, Ulsan

Santa Fe

Motorok Dízel 2,2 (200 LE)
Erőátvitel hatsebességes automata váltó
 összkerékhajtás
Üzemanyaq-fogyasztás 5,1-8,0 l/100 km
CO2-kibocsátás 155 – 177 g/km
Üzemanyagtartály mérete  64 liter
A csomagtér mérete 585 – 1680 liter
Méretek (H x Sz x M) 4700 x 1880 x 1680 mm

Grand Santa Fe

Motorok Dízel 2,2 (200 LE)
Erőátvitel hatsebességes automata váltó
 összkerékhajtás
Üzemanyaq-fogyasztás 5,9-9,7 liter/100 km
CO2-kibocsátás 192 g/km
Üzemanyagtartály mérete  71 liter
A csomagtér mérete 634-1842 liter
Méretek (H x Sz x M) 4915 x 1885 x 1695 mm
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ZÁRT ÁRUSZÁLLÍTÓ

Motorok Dízel 2,5L (150/170 LE)
Erőátvitel Hatsebességes kézi váltó
Üzemanyaq-fogyasztás 8,1-8,7 liter/100 km (ISG van)
 8,5-9,1 liter/100 km (ISG nincs)
CO2-kibocsátás 212-229 g/km (ISG van)
 222-239 g/km (ISG nincs)
Raktér mérete 
EEC szerint (H x Sz x M) 3100/3780 x 1796 x 1956 mm
Méretek (H x Sz x M) 5515/6195 x 2038 x 2690/2690 mm

Hyundai H350 Haszongépjárművek
A H350 felüdülést hoz a könnyű haszonjárművek szegmensébe. Ultramodern, különösen merev vázszerkezete lehetővé teszi a különböző felépítmények 
(zárt áruszállító, platós teherautó vagy utasszállító busz) rugalmas alkalmazását. Minősége és képességei révén az új Hyundai modell a kategória megingathatatlan, 
a komfort terén mértékadó szereplője. Több millió kíméletlen tesztkilométer során bizonyította, hogy a létező legmarconább klímaviszonyokkal is képes megbirkózni. 
Elegáns, funkcionális formaterve tekintélyt parancsoló, hiteles megjelenést kölcsönöz neki. Bármilyen kihívás várjon rá, teljesítményével és minőségével minden 
elvárásnak képes megfelelni. Ez pedig a lehető legjobb hír a vállalkozások számára.

PLATÓS TEHERAUTÓ

Motorok Dízel 2,5L (150/170 LE)
Erőátvitel Hatsebességes kézi váltó
Üzemanyaq-fogyasztás 8,6-8,9 liter/100 km (ISG van)
 9,0-9,4 liter/100 km (ISG nincs)
CO2-kibocsátás 226-235 g/km (ISG van)
 235-245 g/km (ISG nincs)
Méretek (H x Sz x M) 5724/6167 x 2038 x 2320 mm

UTASSZÁLLÍTÓ BUSZ

Motorok Dízel 2,5 (170 LE)
Erőátvitel Hatsebességes kézi váltó  
Üzemanyaq-fogyasztás 8,7 liter/100 km (ISG van)
 9,1 liter/100 km (ISG nincs)
CO2-kibocsátás 228 g/km (ISG van)
 238 g/km (ISG nincs)
Hátsó csomagtartó 
mérete (H x Sz x M) 540 x 1798 x 680 mm
Méretek (H x Sz x M) 6195 x 2038 x 2665 mm
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UTASSZÁLLÍTÓ BUSZ



MyHyundai: egy kártya, ami mindent visz
A Hyundai Holding Hungary Kft. 2012. április 1-jétől merőben új alapokra helyezte az autó tulajdonosa és a márka közötti kapcsolatot. A MyHyundai-szolgáltatás rendkívül egyedi és 
személyre szóló ajánlatokat, teljes körű figyelmet, valamint egy sor olyan, exkluzív lehetőséget kínál, amelyek túlzás nélkül, a szó szoros értelmében a család megbecsült tagjává, 
életünk hasznos és (akár pénzben is kifejezhető mértékben) értékes részévé teszi mind az újonnan vásárolt autót, mind pedig a Hyundai márkát.

A hazai autóimportőrök közül elsőként a MyHyundai – azaz az Én Hyundai-om – program átgondolt, minden érintett számára valós, mindennapi előnyöket hordozó lehetőségekkel 
gazdagítja a tulajdonos és az autó közötti kapcsolatot.

Mint minden forradalmi megoldás, a MyHyundai is számos, eddig nem ismert előnnyel jár. Az ügyfél egyszer és mindenkorra lemondhat a papíralapú szervizkönyvről és az azzal járó 
bürokráciáról. Ha pontosan karbantartja a gépkocsi kilométer-futási adatait a rendszerben, nem kell többet észben tartania a következő szerviz esedékességét, ahogy azt sem, hová 
tette a két évvel ezelőtti beavatkozás számláit. A MyHyundai webportál ugyanis elektronikus szerviznaplóként is szolgál, melyben a márkaszervizek a karbantartással kapcsolatos 
minden szükséges adatot rögzítenek. 2012 áprilisától minden újautó-tulajdonosnak kizárólag az elektronikus szerviznaplóként szolgáló MyHyundai chipkártya kerül kiküldésre.



Hyundai garancia
Korszakváltás az extra szolgáltatásban: korlátlan elkötelezettség.

Kevés gyártó mondhatja el magáról, hogy az ügyfeleknek nyújtott garanciális szolgáltatásai legalább annyira különlegesek és sikeresek, mint termékei. A Hyundai 3 pilléren nyugvó 
szolgáltatási csomagja bevezetésekor Európa-szerte egyedülállónak számított, és az eltelt évek alatt sem vállalta egyetlen versenytárs sem, hogy akár csak megközelítően olyan 
sokoldalú, nagyvonalú és őszinte garanciális feltételrendszerrel álljon ügyfelei elé, mint a Hyundai, immár összes modellje kapcsán. Ez az egész Európában bevezetett csomag 
három pilléren nyugszik: öt év teljes körű garanciát, akár öt év ingyenes asszisztencia szolgáltatást, valamint öt éven keresztül nyújtott, évenkénti ingyenes állapotfelmérést foglal 
magában. Ezek a szolgáltatási elemek önmagukban is újat hoztak a márka és az ügyfelek életébe, együttesen azonban - túlzás nélkül - páratlan ajánlatnak számítottak a hazai, 
sőt a nemzetközi újautó-piacon is. A garanciákról szóló részletes tájékoztatást kérjük, olvassa el a hyundai.hu honlapon.



Gyári tartozékok
Eredeti Hyundai tartozékokkal autója még kényelmesebb és biztonságosabb társa lehet a mindennapokban. Értékét növeli, sokoldalúságát hatványozza.
Tartozék választékunkról tájékozódhat a hyundai.hu modell oldalain vagy hivatalos márkakereskedőjénél. 



Alkatrész ellátás
A Hyundai-tulajdonosok és a modelleket vállalati autóként használók messze kiemelkedő szervizháttérre támaszkodhatnak. 
Mivel a márkaszervizek erre a 90 000 cikkszámból álló, szinte felmérhetetlenül bőséges alkatrészkészletre hagyatkozhatnak, 
az autók karbantartása, javítása kiszámítható és gyors. Az érdi központ úgy biztosítja a szervizek legjobb színvonalú kiszolgálását, 
hogy a márkakereskedéseknek nem szükséges jelentős alkatrészkészleteket fenntartaniuk. A Mobis másnapra szállít, 
így a szervizpartnereknek elég a napi kopóalkatrészeket tárolniuk.

Az eredeti Hyundai alkatrészeknél jobbat nem találhat gépkocsija számára, mivel ezeket úgy tervezték és tesztelték,  
hogy megfeleljenek mind a törvényi előírásoknak, mind a legszigorúbb szabványoknak.

Az eredeti Hyundai alkatrészek:

● garantáltan illeszkednek a gépkocsi részegységeihez
● garantáltan jól teljesítenek
● garantáltan eredetiek 



Márkakereskedő pecsétje

Hyundai Holding Hungary Kft.
www.hyundai.hu
H-1186 Budapest, Cziffra György u. 15.
Telefon: +36 1 887 5711

A katalógusban szereplő képek illusztrációk.
A Hyundai Holding Hungary Kft. fenntartja a változtatás jogát. 
Konkrét információért, kérjük, látogasson el hivatalos
márkakereskedéseink egyikébe.

A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül  
változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik valós színe a nyomdai 
eljárás korlátai miatt eltérhet a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott  
termékek megfelelnek az európai piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. 

A jelen  kiadványban látható modelleket egyes eseteben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel 
szerelték fel; a kiadványban nem minden modellváltozat szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja  
a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat.  
A pontos részletekért, kérjük, forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.


