
 Hyundai Forsikring

Privatleasing

Du er godt dækket ind  
– hele vejen rundt

Dækninger  ved privatleasing Standard Tilvalg

Ansvar

Kasko

Leasing Basis

Ubegrænsede kilometer

Brand

Tyveri

Redningshjælp i udlandet

Retshjælp

Vejhjælp 

Glas Plus

Førerpladsdækning

Ung Fører

Friskadedækning

Unik dækning ved privatleasing
Når du privatleaser en Hyundai, er du ekstra godt dækket 
ind med en Hyundai Forsikring, der som standard inkluderer 
Leasing Basis. Leasing Basis består af en afleveringsdækning 
samt dækning for refusion af førstegangsydelse: 
 
Afleveringsdækning  
Med en afleveringsdækning dækkes skader op til 5 skader af 
5.000 kr. pr. stk. efter endt leasingperiode. Der betales kun én 
selvrisiko på 5.000 kr. 
 
Refusion af førstegangsydelsen  
Denne dækning sikre dig din førstegangsydelse hvis din bil 
bliver totalskadet eller stjålet. Beløb afhænger af bilens alder. 
 
Andre fordele:

Fordele for dig der privatleaser 
en Hyundai

Bilmodel 
18-20 år 21-23 år 24-29 år 30 år+

Årlig Mdl. Årlig Mdl. Årlig Mdl. Årlig Mdl. 

i10 9.903 kr. 832 kr. 8.403 kr. 707 kr. 4.303 kr. 365 kr. 4.203 kr. 357 kr.

i20 10.403 kr. 874 kr. 8.903 kr. 748 kr. 5.403 kr. 457 kr. 5.003 kr. 423 kr.

i30, KONA, BAYON 12.003 kr. 1.007 kr. 11.403 kr. 923 kr. 6.203 kr. 523 kr. 5.095 kr. 465 kr.

IONIQ, IONIQ 5 12.003 kr. 1.007 kr. 11.403 kr. 923 kr. 6.203 kr. 523 kr. 5.595 kr. 507 kr.

TUCSON 12.003 kr. 1.007 kr. 11.403 kr. 923 kr. 6.603 kr. 557 kr. 5.595 kr. 507 kr.

i20 N, SANTA FE Plug-in Hybrid Tilbydes ikke Tilbydes ikke 9.003 kr. 758 kr. 8.195 kr. 724 kr.

i30 N Tilbydes ikke Tilbydes ikke 11.903 kr. 996 kr. 10.995 kr. 958 kr.

Selvrisiko 10.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
 
*20% fratrækkes de viste priser. Gælder alle privatkunder som underskriver en købsaftale, eller får leveret en Hyundai, i perioden  
4. oktober 2022 til og med den 30.november 2022. Bemærk indeksering sker hvert år jf. forsikringsbetingelser.

30 år+

Årlig Mdl. 

4.903 kr. 415 kr.

5.803 kr. 490 kr.

6.403 kr. 540 kr.

7.003 kr. 590 kr. 

7.003 kr. 590 kr.

10.003 kr. 835 kr.

13.303 kr. 1.116 kr.

2.500 kr.

 
 
• Ubegrænsede kilometer 

• Gratis reparation af stenslag på bilens forrude

• Reparation på et autoriseret Hyundai-værksted ved skade

• Lånebil ved skade jf. aftale med forhandler 

• 5 års originale reservedele ved skade  

Kampagne 
20% rabat*
Kampagne 
20% rabat*



Tilvalg Pris (årligt)

Vejhjælp 399 kr.

Glas Plus 695 kr.

Førerpladsdækning 245 kr.

Ung Fører 300 kr.

Friskadedækning 8% tillæg

Vejhjælp
Vejhjælp i Danmark og hele Europa. 
Dækker nedenstående: 
• Starthjælp 
• Punktering 
• Hjulskifte 
• Fritrækning 
• Bugsering 

Glas Plus
Dækker skader på bilens ruder.  
Ingen selvrisiko ved spejlglas, spejlhuse, 
lygteglas og lygtehus - hvis glas alene ikke 
kan udskiftes. Ved udskiftning af bilens 
forrude er der en selvrisiko på 1.000 kr.  
Panoramasoltag dækkes under kasko-
forsikringen med den valgte selvrisiko. 

Førerpladsdækning
Førerpladsdækning følger den bil, der er 
forsikret. Dækker føreren af bilen for  
personskade ved uheld og nedenstående: 
• Behandlingsudgifter 
• Tabt arbejdsfortjeneste 
• Erhvervsevnetab 
• Varigt mén og forsørgertab.

Ung Fører
Med Ung Fører kan dit barn eller barne-
barn optjene anciennitet gennem din 
bilforsikring, hvis bilen er forsikret hos os. 
Samtidig skal du ikke betale en forhøjet 
selvrisiko, hvis der sker en skade, når dit 
barn eller barnebarn låner din bil. 
 

Friskadedækning
0 kr. i selvrisiko ved nedenstående skader. 
Dækker skader ved: 

• Nedstyrtning af frit faldende genstande 
   på bilen
• Tyveri, røveri eller beviseligt seriehærværk
• Påkørsel af dyr. 
 

*20% fratrækkes de viste priser. Gælder alle privatkunder som underskriver en købsaftale, eller får leveret en Hyundai, i perioden  
4. oktober 2022 til og med den 30.november 2022. Bemærk indeksering sker hvert år jf. forsikringsbetingelser. 
 
Læs mere på www.gjensidige.dk/hyundai  eller kontakt vores kundeservice på tlf. 70 10 90 09.

 Hyundai Forsikring

Det er ikke dyrt at blive ekstra sikret

Privatleasing

Kampagne 
20% rabat*


