
Algemene bepalingen
Verlengde Garantie
Hyundai Electric Taxi
Op welke technische componenten is de Verlengde Garantie voor de Hyundai Electric Taxi van toepassing? De Verlengde 
Garantie voor de Hyundai Electric Taxi geldt voor elk onvoorzien defect aan aandrijvinggerelateerde componenten, maar is 
niet gelijk aan de fabrieksgarantie. Alle details en uitzonderingen treft u in dit document aan.

Welke voertuigen komen in aanmerking
Uitsluitend Hyundai modellen welke 100% batterij 
aangedreven zijn, komen in aanmerking voor Verlengde 
Garantie Hyundai Electric taxi.

Wat houdt de Verlengde Garantie voor Hyundai
Electric Taxi in
Als een hieronder genoemd onderdeel tijdens de
garantieperiode zijn functionaliteit verliest als gevolg
van eigen gebrek (dus niet veroorzaakt door schade van 
buitenaf of normale slijtage*) en daardoor een reparatie 
nodig is, omdat het voertuig niet langer geschikt is om 
te rijden, dan heeft de garantiehouder het recht op 
reparatie binnen de voorwaarden van de Verlengde 
Garantie Hyundai Electric Taxi. De garantiehouder dient 
het defect binnen 5 werkdagen bij de Hyundai Erkend 
Reparateur te melden. Het voertuig dient vervolgens zo 
spoedig mogelijk beschikbaar te worden gesteld voor 
reparatie.

Looptijd Verlengde Garantie Hyundai Electric Taxi
De Verlengde Garantie start op het moment dat de
Hyundai-fabrieksgarantie van 3 jaar of 100.000 km 

eindigt (wat het eerst van toepassing is). De Verlengde
Garantie eindigt zodra het voertuig 4 jaar oud is of het
voertuig in totaal 200.000 kilometer gereden heeft.

Eigen risico
€ 150,- netto per reparatie excl. BTW.

Kenmerken
De inspectie- en onderhoudswerkzaamheden die
door de fabrikant worden aanbevolen, moeten worden
uitgevoerd door een Hyundai Erkend Reparateur
conform de specificaties van de fabrikant.

Onderhoud
Onderhoud en/of service moet worden gevolgd 
conform de instructies van de fabrikant.

Dekkingsgebied
De landen van de groene kaart van de WA-verzekeraar.

Herstel
Een Nederlandse Hyundai Erkend Reparateur voert  
de garantiereparatie uit. 
 

Vergoeding
• Arbeidsloon: 100 % conform richtlijn fabrikant  

(excl. BTW)
• Onderdelen: 100 % conform richtlijn fabrikant  

(excl. BTW)

Maximumbedrag reparatievergoeding
€ 6.000,- exclusief BTW gedurende de gehele 
garantieperiode.

Overdraagbaarheid
Bij verkoop van het voertuig met garantiecertificaat
wordt de garantie overgedragen aan de nieuwe
eigenaar/taxibedrijf. Voorwaarde is een schriftelijke
kennisgeving aan de bij de verkoop betrokken
Hyundai-dealer met een kopie van het koopcontract.
Verandering alleen mogelijk naar taxibedrijven,
particulieren zijn uitgesloten.

Total loss
Bij total loss van het voertuig vóór aanvang van de
Verlengde Garantie wordt de Verlengde Garantie
overgeschreven op het nieuwe Hyundai Electric-
taxivoertuig.
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*Sommige onderdelen nemen door slijtage geleidelijk in kwa li-
teit af. Deze slijtage kan verband houden met de leeftijd van de 
 Hyundai of het aantal kilometers dat ermee gereden is en wordt 
niet gedekt door de Hyundai Verlengde Garantie. 
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(Vervolg)

Componenten dekking
De volgende componenten vallen onder de dekking van
de Verlengde Garantie Hyundai Electric Taxi:

Aandrijving mechanisch:
• Gear Drive Unit (GDU)
• Aandrijfassen
• Wiellagers (tot 130.000 km)

Aandrijving elektrisch:
• Batterijpakket-ECU
• Motor ECU
• Tractiemotor
• Electronic Power Control Unit (EPCU)
• HV junction box

Laden:
• Onboard Charger (OBC)
• Laadaansluiting
• Charge Control Module (CCM)
• Laadkabelvergrendeling
• Actuator

Koelsysteem:
• Elektrische waterpomp (EWP)
• Radiateur
• Koelvin
• Koelvloeistof 3-wegklep

Airconditioning:
• Compressor
• Koudemiddel regelkleppen
• Verdamper
• Condensor
• Ventilator
• Druksensoren
• Temperatuursensoren
• Warmtewisselaar
• Thermosensor verdamper
• Kachelweerstand

Batterij:
• Batterij Management Systeem (BMS)
• Pre-charge Relay Assembly (PRA)
• Koelsysteem t.b.v. batterijpack

• Cell Monitoring Unit (CMU)
• Batterij Cell Module
• Batterijtemperatuursensoren
• Voltage Protection Device (VPD)
• Batterijverwarming
• Hoofdzekering

Uitsluitingen
• Voertuigbedrading en stekkers vallen niet  

onder de dekking
• Gevolgschade valt niet onder de dekking
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