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HB20X Premium

Toda a beleza da escultura fluida Hyundai

O HB20X evoluiu para ser ainda mais exclusivo como você.
Design. Itens de série. Interior. Para você se apaixonar.
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1 - Faróis modernos com projetor e Light Guide de LED. Lanternas Clear Type com exclusivo desenho interno.
2 - Rodas de liga leve de 16” com freios ABS e EBD. Mais esportividade e robustez com uma direção ainda mais segura.
3 - Fixação ISOFIX® com top tether para instalação rápida e segura da cadeirinha de bebê.
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4 - Design Hyundai. Imponência com destaque para a ampla grade hexagonal.
5 - Airbags frontais e laterais. Maior proteção com quatro airbags, sendo dois frontais e dois laterais de tórax.
6 - Visual traseiro com lanternas redesenhadas e design ainda mais arrojado.
7 - Acabamento Premium exterior com detalhes de materiais refinados como cromo e black piano.
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1 - Painel Supervision Cluster Sport com computador de bordo. O painel se ilumina automaticamente, permitindo a leitura clara e direta de todas as informações, mesmo durante o dia.
2 - Vidros elétricos One Touch nas quatro portas para subida e descida com função antiesmagamento.
3 - Ar-condicionado automático digital. Mantém a temperatura desejada ao toque de um botão.
4 - Volante com regulagem de altura e profundidade.
5 - Transmissão automática sequencial de 6 marchas. Garante aceleração contínua e trocas de marcha suaves com menor consumo de combustível.
6 - Câmbio manual de 6 marchas. Com engates perfeitos e curtos, privilegia o conforto e as respostas rápidas.
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Deixe cada detalhe impressionar você.

1.6 GAMMA 16 V DOHC CVVT FLEX
Interior com composição harmoniosa de cores:
acabamentos de cromo acetinado, iluminação branca
e bancos de couro* em cor exclusiva.
*Couro sintético de microfibra.

Com bloco e cabeçote de alumínio, o motor Gamma 1.6 possui comando de válvulas variável CVVT,
duplo comando de válvulas DOHC e 4 válvulas por cilindro. Com essas tecnologias modernas, ele produz
a excelente potência de 128 cv com um baixo consumo de combustível, atendendo às necessidades de
um motorista exigente.

Moderno sistema de partida a frio que dispensa reservatório adicional de gasolina, melhorando a performance do motor e reduzindo a emissão de poluentes.

Central Multimídia blueMedia®

com tela touch screen de 7”,
TV digital, espelhamento de celular
por Wi-Fi OnCar®1, Apple CarPlay®1
e Google Android Auto1, conexão
Bluetooth® com streaming de áudio,
acesso à agenda e histórico de
chamadas, MP3 player, reprodutor de
fotos e vídeos, conexões USB e auxiliar,
comandos de áudio e Bluetooth®
no volante e botão de reconhecimento
de voz.

TV Digital2

Acesso à programação da TV aberta
diretamente da tela do blueMedia.

Google Android Auto1

Conectividade com celulares
que tenham o sistema operacional
AndroidTM, a partir da versão 5.0.

Apple CarPlay®1

Conectividade com celulares Apple
(a partir do iPhone 5).

OnCar®1
1 - Consulte os smartphones compatíveis no Manual do Proprietário.
2 - A imagem da TV digital aparece apenas com o veículo parado.
Quando em movimento, apenas o som é reproduzido.

Espelhamento de tela de celulares
compatíveis das marcas Samsung e LG.

Reconhecimento de voz

Google Android Auto

OnCar®

Apple CarPlay®

Sensor de estacionamento

Segurança e comodidade ao estacionar.

Retrovisores com rebatimento automático

Retrovisores elétricos com repetidor lateral e rebatíveis automaticamente.

Chave canivete com telecomando

Chave tipo canivete com acionamento remoto das travas e dos vidros elétricos.

Hyundai
Service
Number 1
Oferecendo sempre
o melhor para a sua vida.

5 anos de Garantia
Hyundai, sem limite
de quilometragem.(1)

O Hyundai Sempre é mais que um programa de relacionamento. Com ele, a Hyundai
sempre estará cuidando de você. Você sempre estará atualizado com importantes
informações sobre seu veículo, promoções exclusivas e muitos assuntos de seu interesse.
Saiba mais em www.meuhyundai.com.br

Serviço gratuito
para panes e
acidentes,
com cobertura
nacional e nos países
do
MERCOSUL.(2)

Canal de
comunicação direto
e fácil por meio
de uma equipe
de profissionais
altamente
qualificada.

Preços justos
e transparentes
para revisões,
peças e serviços
do Hyundai HB20X.

Revisão com o dobro de profissionais. Seu carro menos tempo na revisão.

©Hyundai Motor Brasil | HMB | Todos os direitos reservados | 2019. (1) Garantia Hyundai 5 anos. Uso particular: garantia de 5 anos, sem limite de quilometragem. Uso comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer
primeiro. (2) Serviço gratuito para panes e acidentes, com cobertura nacional e nos países do MERCOSUL (Argentina, Paraguai e Uruguai).

1.550 mm

Dimensões

2.500 mm
1.710 mm

3.955 mm

Ficha Técnica
MOTOR
TRANSMISSÃO
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)

Cores externas
GAMMA 1.6L 16 V Flex
Manual de 6 velocidades

Automática de 6 velocidades

Sólida

Perolizado

128 (E) | 122 (G) @ 6.000 RPM
16,5 (E) @ 5.000 RPM | 16,0 (G) @ 4.500 RPM

VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)

183 (E) | 179 (G)

185 (E) | 180 (G)

ACELERAÇÃO DE 0 A 100 KM/H (S)

9,3 (E) | 10,2 (G)

11,2 (E) | 11,7 (G)

E: Etanol. G: Gasolina.
Lista sujeita a alterações sem prévio aviso.
Válida para veículos com ano de fabricação/modelo 2019/2019.
Confira a ficha técnica e a lista de equipamentos completa
em nosso site: www.hyundai.com.br

Branco Polar

Verde Forest

Metálica

Prata Sand

Prata Metal

Bronze Terra

Nota: as cores reproduzidas podem apresentar variações em relação às cores reais
dos veículos devido ao processo de impressão utilizado neste folheto.

Style 1.6

Estilo exterior

Manual

Premium 1.6

Autom.

Automático

Faróis com máscara cromada e contornos em preto
Faróis com projetor e Light Guide de LED
Faróis de neblina dianteiros com projetor
Maçanetas externas e frisos dos vidros laterais cromados
Lanternas Clear Type
Barras de teto longitudinais
Rodas de liga leve de 16”, modelo Jungle, pneus 195/60 R16
Molduras de proteção na carroceria

Estilo interior
Painel de instrumentos Supervision Cluster Sport
Volante e pomo da alavanca de câmbio revestidos de couro1
Detalhes de cromo acetinado nas saídas de ar e no freio de mão
Pedais com acabamento de alumínio
Pacote Dark Brown: bancos, painéis das portas dianteiras
e pomo da alavanca de câmbio de couro marrom1
Maçanetas internas de cromo acetinado

Segurança
Airbag frontal duplo
Airbag lateral de tórax
Freios ABS com EBD
Fixação ISOFIX® com top tether para cadeirinha de bebê
Estrutura com deformação programada
Travamento automático das portas e do porta-malas a 15 km/h
Alarme perimétrico
Alarme volumétrico com sensor de inclinação

1 - Couro sintético de microfibra.

Série

Opcional

Não disponível

Style 1.6

Conforto e conveniência

Manual

Premium 1.6

Autom.

Automático

Ar-condicionado
Ar-condicionado automático digital
Direção elétrica
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com funções one touch (descida e subida) e antiesmagamento
Abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave canivete
Travas elétricas nas portas e porta-malas
Chave principal tipo canivete com telecomando de travamento das portas e porta-malas
Retrovisores externos com ajuste elétrico e luz indicadora de direção
Retrovisores externos com rebatimento automático
Sensor de estacionamento traseiro
Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular)
Computador de bordo com 8 funções: autonomia, consumo médio em km/l, consumo instantâneo em km/l,
velocidade instantânea, tempo de viagem, hodômetro parcial (x2) e aviso de revisão
Volante com regulagem de altura e profundidade
Apoio de braço para o motorista
Banco traseiro rebatível e bipartido 60:40

Sistema de áudio
Central multimídia blueMedia® com TV digital
Central multimídia touch screen de 7”, TV digital, conectividade com smartphone OnCar®2, Apple CarPlay®2
e Google Android Auto, conexão Bluetooth® com streaming de áudio, acesso à agenda e histórico
de chamadas, MP3 player, reprodutor de fotos e vídeos, conexões USB e auxiliar, comandos de áudio
e Bluetooth® no volante e botão de reconhecimento de voz.
Tweeter dianteiro (x2)

2 - Consulte a lista de smartphones compatíveis no Manual do Proprietário.

Série

Opcional

Não disponível
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No trânsito, a vida vem primeiro.
Imagens meramente ilustrativas. Garantia Hyundai 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 5 anos est condicionada à observação pelo proprietário do plano das manutenções periódicas e demais condições
determinadas no Manual de Garantia do veículo disponíveis no site: www.hyundai.com.br, assim como no Manual do Proprietário. Os bancos e os painéis das portas são de couro sintético de microfibra. blueMedia®: as funções vídeo, TV
e algumas funções do OnCar só reproduzem imagens com o veículo parado. Com o veículo em movimento, somente o som é reproduzido. Consulte a lista de smartphones compatíveis no Manual do Proprietário para o funcionamento do
OnCar, Apple CarPlay® e do Google Android Auto. Consulte preços e condições de cada versão. O Hyundai HB20X está em conformidade com o Programa de Controle de 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.
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