HB20 Sport

Conheça o esportivo do seu dia a dia: conforto, desempenho
e segurança com personalidade e um toque de esportividade
para acelerar suas emoções.

Hyundai Bluelink
Agora, é o seu carro que cuida de você.
Chegou o Bluelink, o serviço de carro conectado da Hyundai. Com ele,
seu carro fica ainda mais inteligente disponibilizando alertas, assistências,
diagnósticos e muito mais, tudo para trazer comodidade, segurança e
toda a proteção que você e as pessoas que você ama merecem.
Confira os benefícios que o Bluelink traz para você.

Assistência 24 horas, nos 7 dias da semana

Se a emergência não tem hora para acontecer, a proteção não tem hora
para acabar.
Já imaginou ter algum problema com o seu carro no meio da estrada,
sem nada ou ninguém por perto para ajudar? A gente imaginou por você.
Com o Bluelink, basta ativar a assistência 24 horas pelo botão SOS no
retrovisor, e um dos operadores da Central SOS Bluelink vai enviar um
guincho o mais rápido possível.
Em casos de acidentes mais graves, com o acionamento dos airbags,
a proteção é ainda mais rápida: a Central SOS Bluelink será
automaticamente notificada, e o operador tentará entrar em contato
com o condutor. Não havendo resposta, o operador enviará o socorro
e ficará na linha até que a ambulância chegue ao local.

Assistência em caso de roubo
Não deixe ninguém roubar a sua tranquilidade.
“Seu carro está sendo roubado”.
Essa frase faria o coração de qualquer
pessoa bater mais rápido. Mas não o
de quem tem o Hyundai Bluelink.
Afinal, você recebe notificações
em seu smartphone quando o alarme
do seu carro disparar. E mais: em caso
confirmado de roubo, a Central SOS
Bluelink pode rastrear o veículo e até
imobilizar o motor, além de dar as
coordenadas para que as autoridades
cheguem ao local para fazer a
recuperação do seu Hyundai.

Controle seu carro pelo celular.

Agora, seu Hyundai pode ser controlado de qualquer lugar.
Entrar no carro quente depois de
tê-lo estacionado no sol é um
desafio. Ou melhor: era.
Agora, você pode ligar o motor1
e climatizar2 o interior do veículo
antes mesmo de chegar nele.
Além disso, o Find My Car te ajuda,
por meio do seu smartphone,
a encontrar onde está o seu
veículo.

1 O recurso de acionamento do motor a distância só está disponível para as versões que têm partida
do motor por botão.
2 Para iniciar a climatização, é necessário deixar ajustado o sistema de ar-condicionado no modo
“ON” (ligado) antes de desligar o veículo. Ao ligar o motor remotamente, o ar-condicionado
funcionará de acordo com o último ajuste realizado.

Diagnósticos do seu carro

A saúde do seu Hyundai ao seu alcance.
Já pensou como seria fácil se o seu carro te avisasse sempre que ele
tivesse algum problema? Não precisa mais pensar: agora ele avisa.
Pela própria central multimídia é possível realizar a verificação completa
dos sistemas, que enviam um alerta caso alguma falha seja detectada. E
você ainda pode consultar relatórios mensais com informações do veículo,
além de um guia com informações sobre o seu estilo de condução, com
gráficos comparativos de aceleração e desaceleração do veículo.

Limites e alertas

Seu Hyundai em boas mãos, mesmo quando
as mãos são de outra pessoa.
Com o Bluelink, você pode definir limites de velocidade,
distância, áreas e até horários de utilização do seu
veículo. Caso algum desses limites seja ultrapassado,
você receberá uma notificação no seu smartphone.
Assim, você não precisa se preocupar quando emprestar
o seu carro para alguém ou quando deixá-lo no valet.

Comece a utilizar o Bluelink em poucos cliques.
Veja como é fácil fazer a sua ativação.

Comprou um Hyundai 0 km*? Então você já pode realizar a ativação do
sistema. Para isso, basta acessar “Ativar Bluelink”, aceitar os “Termos e
condições” e depois aceitar a “Política de privacidade” na própria central
multimídia do veículo.
Pronto! Os serviços de notificação de colisão, assistência 24 horas e
diagnóstico do veículo já estarão ativos.
Para dispor de todas as funcionalidades que o Bluelink oferece, é
necessário fazer sua ativação pelo aplicativo.
Após baixar o aplicativo na Play Store ou App Store, complete seu cadastro,
clique em “Adicionar meu carro”, escaneie o QR Code da central multimídia
e aceite os termos. O serviço Bluelink será ativado de forma completa, e o
seu carro estará pronto para cuidar de você.
* Modelos a partir de 2021/2022.

Baixe agora o aplicativo.

Comece a aproveitar todas as facilidades do Bluelink no seu celular.
Ainda não se registrou? Faça isso agora. Registre-se no Bluelink.
DISPONÍVEL NO

Google play
TM

DISPONÍVEL NA

App Store

Baixe agora o app Hyundai Bluelink.

Esportividade e ousadia por
todos os ângulos.
Design e itens exclusivos que destacam as linhas marcantes
e a personalidade do modelo.

Grade frontal cascading com contorno em preto brilhante

Rodas de liga leve de 16”, modelo Storm Spoiler de teto em preto brilhante

Saia traseira em preto brilhante
(detalhe em vermelho ou cinza)

Retrovisores externos em preto
brilhante com repetidores laterais

Saias laterais em preto brilhante

Controles de tração (TCS)
e estabilidade (ESP)

Esportivo como nunca.
Ousado como sempre.

Sensor de estacionamento traseiro

Acabamento interno exclusivo.
O interior veste esporte fino para o seu dia a dia, com sofisticação
e qualidade premium nos máximos detalhes.

Painel, console e painéis de porta com acabamento em preto ebony
e detalhes em vermelho racing

Volante revestido em couro sintético
de microfibra perfurado com costuras
em vermelho racing

Pedais esportivos de alumínio

Ar-condicionado com visor digital

Piloto automático e limitador
de velocidade

Painel de instrumentos com tela digital Supervision Cluster Evolution

Smart Shift: alavancas no volante para
troca de marchas

Bancos em couro e tecido na cor preta
ebony com costuras em vermelho racing

Carregador sem fio para smartphones

Central multimídia blueMedia®
com tela flutuante de 8”, Apple
CarPlay®1 e Google Android Auto1

1 Consulte os smartphones compatíveis no manual do proprietário.

Ficha técnica
Motor

Kappa 1.0 TGDI 12 V Flex

Transmissão

Automática de seis velocidades

Potência máxima (cv)

120 (E) | 120 (G) - @ 6.000 rpm

Torque máximo (kgf.m)

17,5 (E) | 17,5 (G) - @ 1.500 rpm

Velocidade máxima (km/h)

190 (E) | 190 (G)

Aceleração de 0 a 100 km/h (S)

10,7 (E) | 10,7 (G)

E: Etanol. G: Gasolina.
Lista sujeita a alterações sem prévio aviso. Válida para veículos com ano de fabricação/modelo 2021/2022.
Confira a ficha técnica e a lista de equipamentos completa em nosso site www.hyundai.com.br.

1.470 mm

Dimensões

1.720 mm

2.530 mm
3.940 mm

Cores externas

Sólida

Branco Atlas

Metálicas

Prata Brisk

Cinza Silk

Perolizada

Vermelho Magic

As cores reproduzidas podem apresentar variações em relação às cores reais dos veículos.
Cores sujeitas a disponibilidade em estoque.

Hyundai Service Number 1
Oferecendo sempre o melhor à sua vida.
Assistência 24 horas Hyundai
Serviço gratuito para panes e acidentes, com cobertura nacional e nos países
do Mercosul.
Revisão Preço Justo Hyundai
Preços justos e transparentes para revisões, peças e serviços do Hyundai
HB20 Nova Geração.
Call Center Hyundai 0800-770-3355
Canal de comunicação direto e fácil por meio de uma equipe de profissionais
altamente qualificada.
Acessórios Genuínos Hyundai
Acessórios originais desenvolvidos em harmonia com o design das linhas
Hyundai HB20 e Creta, unindo tecnologia, praticidade, conforto e segurança.
Seu carro pronto na metade
do tempo, com a reconhecida
qualidade do pós-venda Hyundai.
Consulte condições.

Hyundai Sempre

Parceiros para toda a vida.
Mais do que um programa de benefícios, um clube de vantagens
para quem tem um Hyundai.
Com ele, você terá acesso a descontos exclusivos
em lojas on-line conveniadas em todo o país e dos
mais diversos segmentos, como viagens, serviços
de assistência, vestuário, lazer, entretenimento
e muitos outros.
Acesse o site www.meuhyundai.com.br e tenha
todas as vantagens do Hyundai Sempre a seu
alcance, além de acompanhar as informações
do seu veículo e saber as novidades da marca.

Hyundai Express
A forma mais fácil de comprar seu
Hyundai HB20 Sport sem sair de casa.

Hyundai Virtual Showroom HB20

Monte o seu

Agende um test drive

Simule um financiamento

HyundaiBR
Hyundai Motor Brasil
www.hyundai.com.br
Todos os direitos reservados.
Copyright © 2021 Hyundai Motor Brasil.

Perceba o risco, proteja a vida.
Imagens meramente ilustrativas. O Hyundai HB20 está em conformidade com o Programa de Controle
da Poluição do Ar por Veículos Automotores – Proconve. Para mais informações, acesse o site www.
hyundai.com.br ou ligue para o Call Center Hyundai Motor Brasil: 0800-770-3355. Garantia Hyundai
de 5 anos. O período de 5 anos já contempla a garantia legal de 90 dias. Início da garantia de 5 anos na
data da entrega do veículo ao primeiro proprietário. Uso particular: garantia de 5 anos, sem limite de
quilometragem. Uso comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro. A garantia
Hyundai de 5 anos está condicionada à observação pelo proprietário do plano das manutenções
periódicas e demais condições determinadas no manual de garantia do veículo disponível no site
www.hyundai.com.br, assim como no manual do proprietário. Assistência 24 horas: serviço gratuito
para panes e acidentes, com cobertura nacional e nos países do Mercosul (Argentina, Paraguai e
Uruguai). Válido para o 1º ano de uso. Hyundai Sempre: confira o regulamento completo do programa
Hyundai Sempre e as condições dos benefícios no site www.meuhyundai.com.br. A Hyundai se
reserva o direito de alterar, a qualquer tempo e a seu critério, itens e opcionais apresentados neste
catálogo sem prévio aviso. Serviço de carro conectado Hyundai Bluelink. A Linha Hyundai HB20 terá
dentre os opcionais o serviço de carro conectado Bluelink, disponível para determinados modelos e
sujeito a tabela de preços vigente à época. O serviço Bluelink será disponível mediante a criação de
conta no aplicativo Hyundai Bluelink na loja de aplicativos de seu telefone celular, de forma gratuita
pelo período de 6 meses. Para mais informações, acesse o site www.hyundai.com.br ou ligue para o
Call Center Hyundai Motor Brasil: 0800-770-3355. O Hyundai Bluelink é um serviço de conectividade
e não de telefonia móvel. O Hyundai Bluelink é uma ferramenta complementar de monitoramento
e controle veicular integrado, não é um seguro veicular ou serviço de telecomunicação. O SIM card
integrado ao veículo é ferramenta desenvolvida exclusivamente para comunicação do sistema com
o veículo nos termos do contrato. Informações sobre o serviço de telecomunicação e licenças são de
responsabilidade da empresa de telefonia parceira. O Hyundai Bluelink está sujeito a compatibilidade
dos opcionais adquiridos com seu veículo, sujeito a disponibilidade da rede de celular na localidade
do veículo. A Hyundai se reserva o direito de alterar, a qualquer tempo e a seu critério, itens, serviços,
funcionalidades ou telas do aplicativo apresentados neste catálogo sem prévio aviso. Para mais
informações sobre os termos e as condições de uso, acesse o site www.hyundai.com.br.

Hyundai HB20 Sport TGDI
Motor Kappa 1.0 TGDI 12 V Flex
Automática de seis velocidades
Estilo exterior
Grade frontal cascading com contorno em preto brilhante
Para-choque dianteiro com detalhe esportivo em vermelho ou cinza
Faróis com refletor e máscara negra
Faróis de neblina dianteiros com projetor
Lanternas Clear Vision
Rodas de liga leve de 16”, modelo Storm, pneus 195/55 R16
Retrovisores externos em preto brilhante com repetidores laterais
Pacote Sport: saias laterais, saia traseira (detalhe vermelho ou cinza)
e spoiler de teto em preto brilhante
Estilo interior
Painel de instrumentos digital Supervision Cluster Evolution
Bancos em couro e tecido na cor preta ebony com costuras em vermelho racing
Painel, console e painéis de porta com acabamento em preto ebony
detalhes em vermelho racing
Volante revestido em couro sintético de microfibra perfurado
Pedais esportivos de alumínio
Segurança
Airbag frontal duplo
Freios ABS com EBD
Controle de tração (TCS)
Controle de estabilidade (ESP)
Assistente de partida em rampa (HAC)
Sinalização de frenagem de emergência (ESS)
Alarme perimétrico
Fixação Isofix® com top tether para cadeirinha de bebê
Conforto e conveniência
Ar-condicionado digital
Direção elétrica progressiva
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one touch
(descida e subida) e antiesmagamento
Abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave
Chave principal tipo canivete com telecomando de travamento das portas e do porta-malas
Retrovisores externos com ajuste elétrico e luz indicadora de direção
Acionamento intermitente do indicador de direção (3x)
Apoio de braço deslizante no console central
Computador de bordo com sete funções: autonomia, consumo médio em km/l, consumo
instantâneo em km/l, tempo de viagem, hodômetro parcial (x2) e aviso de revisão
Sensor de estacionamento traseiro
Piloto automático e limitador de velocidade
Smart Shift: alavancas no volante para troca de marchas
Carregador sem fio para smartphones1
Sistema de áudio
Central multimídia blueMedia®, central multimídia flutuante com tela touchscreen de
8” polegadas, conectividade com smartphone Apple CarPlay®2 e Google Android Auto2,
conexão Bluetooth® com streaming de áudio, acesso à agenda e ao histórico de chamadas,
MP3 player, conexão USB, comandos de áudio e Bluetooth® no volante
Antena tipo barbatana
Sistema de carro conectado
Bluelink® - sistema de carro conectado com serviços de prevenção a roubo, assistência
24 horas, controles remotos do veículo, diagnóstico do veículo e alertas de uso do veículo
1 Compatível apenas com smartphones com recurso de carregamento por indução.
2 Consulte a lista de smartphones compatíveis no manual do proprietário.
A versão acima está sujeita a disponibilidade de estoque, e a Hyundai Motor Brasil se reserva o
direito de descontinuá-la sem prévio aviso. Consulte disponibilidade.

