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Aangenaam kennismaken
Graag stellen wij ons, de Van der Linden Groep, aan u voor als de nieuwe eigenaren van het
Hyundai-dealerbedrijf in Leiden. Wij zijn er trots op dat wij het merk Hyundai op de voor
u bekende locatie samen met de vertrouwde medewerkers kunnen voortzetten. Hiermee
is de continuïteit voor het personeel en de service aan u als Hyundai-rijder uit Leiden en
omgeving gegarandeerd.
De naam Van der Linden Groep klinkt u misschien al wel bekend in de oren, omdat wij
alweer langere tijd met veel plezier Hyundai-dealer zijn voor de omgeving Waddinxveen en
Zoetermeer.
HOGE KLANTENTEVREDENHEID
Het is voor ons belangrijk dat u tevreden bent én blijft over onze dienstverlening in Leiden.
Wij willen voor u herkenbaar zijn, vriendelijk en bovenal persoonlijk met aandacht voor
details. Onze medewerkers zullen er dan ook alles aan doen om u, o.a. door hun kennis,
kunde en service, onbezorgde mobiliteit te bieden. Vanzelfsprekend voldoen wij aan de
hoge kwaliteitseisen die Hyundai stelt aan haar partners.
EEN ADRES VOOR ALLE AUTOZAKEN
Onbezorgde mobiliteit betekent ook dat u voor al uw autozaken onder één dak terecht
kunt. Naast de verkoop, het onderhoud en de apk (ook voor andere merken) verzorgen
wij bovendien vakkundig ruitreparatie. Maar ook reparatie van eventuele schade. Dat wij
daarbij de verdere afhandeling met uw verzekeringsmaatschappij op ons nemen is voor
ons vanzelfsprekend. Dat scheelt u tijd en ongemak. U snel weer op weg helpen is voor ons
het enige dat telt.
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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 onderstaande
DRIE EXTRA VOORDELEN bieden.

GRATIS GEWASSEN HYUNDAI NA ONDERHOUDSBEURT
De aanblik van een schoon gewassen auto geeft altijd een plezierig gevoel.
Daarom overhandigen wij u na de onderhoudsbeurt een waardebon voor
een kostenloze wasbeurt van uw auto.
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
uw navigatiesysteem geen weg mee 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 binnen- of
buitenland (ook in uw woonplaats!), u weer snel op weg wordt geholpen.

Ook dit is onbezorgde mobiliteit
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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.

●

ONDERHOUD DOOR OFFICIËLE HYUNDAI-DEALER

●

GEBRUIK ORIGINELE HYUNDAI-ONDERDELEN

●

GARANTIE OP UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN EN
GEMONTEERDE ORIGINELE HYUNDAI-ONDERDELEN
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Van garantie verzekerd

