BAYON

Mierz wysoko.

Zupełnie nowy Hyundai BAYON jest najnowszym i najmniejszym członkiem powiększającej się rodziny
SUV-ów Hyundai. Nazwa BAYON została zainspirowana popularnym celem wakacyjnych podróży. Bayonne
jest stolicą francuskiego Kraju Basków i jednym z najpiękniejszych miejsc w południowo-zachodniej Francji.
Ponieważ BAYON ma spełniać oczekiwania rynku europejskiego, firma zdecydowała się nadać mu
europejską nazwę.
Nowy BAYON wyróżnia się kompaktowym nadwoziem, przestronnym wnętrzem oraz długą listą
inteligentnych funkcji bezpieczeństwa i łączności. Kompaktowy i łatwy w obsłudze. Pokochasz poczucie
wolności i bezpieczeństwa, jakie daje wyższa pozycja za kierownicą i doskonała widoczność we wszystkich
kierunkach. Z tego wnętrza świat wydaje się lepszy.
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Drapieżny
i charakterystyczny
design.

Hyundai BAYON wyróżnia się nieoczekiwanymi i przyciągającymi wzrok proporcjami oraz charakterystycznymi cechami designu.
Ponadto wyraża filozofię projektową Hyundaia Sensuous Sportiness, definiowaną przez harmonię między proporcjami, architekturą,
stylistyką i technologią. Najnowsza interpretacja Sensuous Sportiness łączy wartości emocjonalne z nowatorskimi rozwiązaniami.
Pewny siebie i wyjątkowy BAYON, dzięki sportowym liniom i kunsztownemu połączeniu kluczowych elementów stylistycznych
SUV-ów Hyundaia robi niesamowite wrażenie.
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W całkiem
nowym stylu.

Hyundai BAYON zapewnia komfort i przestronność SUV-a, a jednocześnie zwinność i zużycie paliwa
znane z segmentu B. Kompaktowy rozmiar zewnętrzny i przyjazne wnętrze sprawiają, że Klienci mogą
cieszyć się tym, co najlepsze z obu światów. Dzięki ostrym liniom i przykuwającym uwagę proporcjom,
BAYON naprawdę wyróżnia się wśród innych aut. Reflektory w kształcie strzał i szeroki grill harmonizują
z opływową wstęgą wlotu powietrza i wysoko umieszczonymi wąskimi światłami
do jazdy dziennej LED, nadając przedniej części nadwozia prawdziwie niepowtarzalny wygląd.
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Zdecydowany
i wyjątkowy.
Charakterystyczne tylne światła zespolone LED w kształcie strzał jeszcze mocniej podkreślają
ekspresyjny design BAYONA. Wydłużona tylna szyba i elegancko ukształtowana klapa bagażnika
z cienką poziomą linią, która łączy szeroko rozstawione tylne światła – ten miejski zawadiaka jest
zarówno przestronny, jak i sportowy.
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Stylistyka.

Grill:
Pozioma linia wlotu powietrza i światła do jazdy dziennej podkreślają szerokość pojazdu, szeroki grill z opływowymi prostokątnymi
elementami stylistycznymi rozszerza się u dołu, tworząc solidną postawę, a dolna listwa ochronna potwierdza silny charakter SUV-a.
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Światła:
Trzyczęściowe światła główne LED w połączeniu z wlotami powietrza,
tworzą niepowtarzalny wygląd

Tył:
Mocna część tylna i wizualnie wydłużona tylna szyba dają początek wyjątkowej i wyrazistej
konstrukcji całego tyłu. Światła w kształcie strzał podkreślają dynamicznie wyglądające słupki.
W pełni ledowe reflektory i kierunkowskazy dopełniają nowoczesnego wyglądu samochodu.
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Technologia
odpowiadająca na ludzkie
potrzeby.

Ludzie to złożone istoty, ale nie jesteśmy doskonali. Zapominamy kluczyków, rozlewamy kawę i
przegapiamy zjazdy z autostrady. To takie ludzkie. Na szczęście: nikt nie musi być doskonały. Dlatego
też nowy BAYON jest wyposażony w szeroką gamę inteligentnych technologii. Oferowany zestaw
najnowocześniejszych funkcji bezpieczeństwa, łączności i wygody jest doskonałą odpowiedzią na
ludzką niedoskonałość. Rozwijamy technologie dla dobra ludzi.
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Najlepsze w swojej klasie
funkcje łączności.
BAYON charakteryzuje się prostym, przestronnym i dobrze oświetlonym wnętrzem oraz oferuje nowoczesne inteligentne
rozwiązania, które ułatwiają życie i czynią jazdę jeszcze przyjemniejszą. Wnętrze jest definiowane przez szereg urządzeń
komunikacyjnych, w tym 10,25-calowy cyfrowy zestaw wskaźników oraz 10,25-calowy system multimediów i nawigacji
lub 8-calowy wyświetlacz systemu info-rozrywki. Obsługa Apple CarPlay™ i Android Auto™ pozwala podłączyć smartfona,
by odtwarzać muzykę i używać aplikacji na dużym wyświetlaczu samochodu. Po raz pierwszy w samochodzie tej klasy, ekran
dotykowy obsługuje bezprzewodowe dublowanie funkcji smartfona, więc nie trzeba nawet podłączać telefonu, aby korzystać
z jego funkcji.
Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Apple Inc. Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Google Inc.
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Usługi łączności Bluelink®.
Bluelink®

Cel podróży wysyłany do samochodu.
Możesz wsiadać i od razu ruszać w drogę. Jeśli Twój
BAYON jest wyposażony w nawigację, to możesz użyć
aplikacji Bluelink, aby wyszukać cel podróży, gdy
jesteś poza samochodem. Bluelink połączy się
następnie z systemem nawigacyjnym w samochodzie,
przesyłając mu gotową trasę.

Zdalne blokowanie i odblokowanie drzwi.
Zdarza Ci się zapomnieć o zamknięciu samochodu?
Bez obaw BAYON da Ci znać, wysyłając powiadomienie
na smartfona. Po wprowadzeniu kodu PIN można
zablokować lub odblokować zamki jednym
przyciskiem w aplikacji Bluelink.

Aktualne ceny paliw.
Szybko znajdź stację oferującą paliwo w przystępnej
cenie – ciągle aktualizowana baza danych zawiera
informacje o cenach paliw i lokalizacji stacji –
wystarczy dotknąć ekranu, by znaleźć najbliższą
stację, jej godziny otwarcia, dostępne metody
płatności.

Wyznaczanie tras.
Ciesz się dokładniejszymi informacjami o ruchu
drogowym, precyzyjniejszym określaniem czasu
dojazdu i bardziej niezawodnym obliczaniem
najlepszych tras. Nowy, potężny serwer Hyundai
Cloud wykorzystuje dane w czasie rzeczywistym
i dane historyczne do lepszego wyznaczania tras
i prognozowania.

P
Steruj funkcjami samochodu za pomocą smartfona lub poleceń głosowych. Dzięki usługom Bluelink® BAYON ma wszechstronne możliwości łączności z rozpoznawaniem mowy online oraz
szeroką gamą rozwiązań, które czynią jazdę łatwiejszą i przyjemniejszą. Oprócz wielu przydatnych funkcji, którymi można sterować za pomocą aplikacji Bluelink, system nawigacji obejmuje
również bezpłatną pięcioletnią subskrypcję usług Hyundai LIVE.
Lokalizacja pojazdu.
Nie pamiętasz, gdzie zaparkowałeś? Żaden problem.
Otwórz aplikację Bluelink, która pokaże Ci Twój
samochód na mapie.
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Diagnostyka na żądanie.
Jeśli chcesz, możesz przeprowadzić pełną kontrolę
diagnostyczną stanu pojazdu za pomocą aplikacji
Bluelink na smartfonie.

Miejsca parkingowe.
Szybciej znajdziesz miejsce parkingowe.
Funkcja informacji o parkowaniu pomagają znaleźć
i porównać opcje parkowania w garażach i na
parkingach, a także miejsca parkingowe na ulicy.

Nawigacja po zaparkowaniu.
Nawigacja po zaparkowaniu kontynuuje prowadzenie
do miejsca docelowego na Twoim telefonie, jeśli
musiałeś zaparkować dalej od celu.
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To co najlepsze
z dwóch
światów.
BAYON wyróżnia się w segmencie zarówno stylem, jak i przestronnością. Duży nacisk położono na maksymalizację
komfortu pasażerów z przodu i z tyłu oraz zwiększenie przestrzeni bagażowej. Mnóstwo miejsca na nogi zapewniającego
wyższy komfort jazdy i 411 litrów przestrzeni bagażowej oraz inteligentna klapa bagażnika. Pasażerowie mogą czerpać
korzyści z nastrojowego oświetlenia LED zastosowanego w obszarach stóp pasażera z przodu, wnękach drzwi
i uchwytach drzwi przednich, a także w schowku pod konsolą środkową.
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Wyrafinowane,
zaawansowane technicznie
wnętrze.
Wyrafinowane i zaawansowane technologicznie, pięknie ukształtowane wnętrze BAYONA zostało zaprojektowane z myślą
o erze cyfrowej. Zaawansowany technologicznie wygląd podwójnych ekranów o przekątnej 10,25 cala jest dodatkowo
podkreślony przez nastrojowe oświetlenie LED, które tworzy subtelny, ale wyrafinowany niebieski akcent w kokpicie.
Drzwi w elegancki, zmysłowy sposób otaczają deskę rozdzielczą, inspirowaną kształtami występującymi w naturze.
Ukształtowanie drzwi perfekcyjnie komponuje się z tablicą rozdzielczą. Eleganckie poziome linie rozciągające się na całej
szerokości wydatnej deski rozdzielczej, nadając jej niekonwencjonalnie stylowy wygląd i podkreślając niepowtarzalny styl.
Oczywiście spodoba Ci się również wyższa pozycja za kierownicą. Komfort idzie w parze ze stylem – wygodne siedzenia
sprawiają, że wsiadanie i wysiadanie jest łatwe i przyjemne.
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Komfort.

Ładowanie bezprzewodowe.
Szybka ładowarka indukcyjna o mocy 10 W jest wygodnie umieszczona w konsoli środkowej.
Teraz możesz łatwo i szybko naładować smartfon obsługujący standard Qi bez konieczności
podłączania go kablem.
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System Premium Audio BOSE.
Ciesz się niezrównanym dźwiękiem dzięki wysokiej klasy systemowi audio Bose. Zestaw ośmiu głośników
wysokiej jakości (w tym subwoofer) zapewnia niezapomniane wrażenia słuchowe, dzięki którym
każda podróż staje się przyjemnością.

System ratunkowy eCall.
Jest to funkcja automatycznego wzywania pomocy w razie wypadku, podczas którego zostały
zdetonowane poduszki powietrzne. Można również nacisnąć przycisk SOS, aby wezwać pomoc
w sytuacjach awaryjnych przez 24 godziny na dobę.

Wspomaganie parkowania.
Z łatwością wjeżdżaj w ciasne miejsca parkingowe. Korzystaj z półautonomicznego parkowania
obsługiwanego przez szereg czujników i oprogramowanie.
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Zmodernizowane
napędy.
BAYON może pochwalić się oszczędnością paliwa i wysoce konkurencyjnym poziomem emisji CO2 dzięki zmodernizowanej
rodzinie silników Kappa. Silnik T-GDi to jednostka benzynowa z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem zapewniającym
optymalną wydajność. Na szczycie oferty znajduje się silnik 1.0 T-GDi o 100 KM, który może być połączony z 6-biegową
manualną skrzynią biegów (6MT) lub 7-biegową dwusprzęgłową skrzynią biegów (7DCT). Dostępny jest również wolnossący
silnik 1.2 MPi o mocy 84 KM w połączeniu z manualną skrzynią biegów (5MT). BAYON został również wyposażony w unikalną
technologię CVVD (Continuously Variable Valve Duration) firmy Hyundai, która reguluje czas otwierania i zamykania zaworu
w zależności od warunków jazdy. Technologia CVVD optymalizuje osiągi silnika, jednocześnie poprawiając oszczędność paliwa,
co skutkuje zmniejszeniem emisji i oszczędnością paliwa.
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Najlepsze
w swojej
klasie opcje
bezpieczeństwa.
BAYON mocno odwołuje się do dziedzictwa SUV-ów Hyundai w zakresie solidności wykonania i poziomu
bezpieczeństwa. Jest wyposażony w najnowocześniejszy zaawansowany system wspomagania kierowcy,
Hyundai SmartSense, dzięki czemu przoduje w segmencie, oferując wszechstronną technologi i gwarantując jeszcze
więcej bezpieczeństwa i spokoju ducha. A najlepsze jest to, że wiele z tych funkcji należy już do wyposażenia
standardowego.
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Aktywny system monitorowania martwego pola (BCA)
Korzystając z dwóch czujników radarowych w dolnym tylnym zderzaku,
system ostrzega o pojazdach poruszających się w martwym polu. Jeśli
włączysz kierunkowskaz, system uaktywni alarm dźwiękowy, a następnie
zahamuje, aby uniknąć przewidywanej kolizji.

Asystent zapobiegania kolizjom czołowym z wykrywaniem pieszych
i samochodów (FCA)
Obserwujący drogę za pomocą radaru i kamery system FCA
automatycznie hamuje po wykryciu nagłego hamowania pojazdu
jadącego z przodu. System wykrywa również pieszych i rowerzystów.

Podążanie na pasie ruchu (LFA)
Podczas jazdy z prędkością do 180 km/h system pomaga kierowcy
w utrzymywaniu samochodu pośrodku zajmowanego pasa ruchu
na autostradzie i w mieście.

System ostrzegający o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA)
Ta inteligentna funkcja podczas jazdy po mieście powiadamia kierowcę,
gdy pojazd z przodu rusza, na przykład na światłach lub w korku.

Asystent zapobiegania kolizjom z pojazdami podczas cofania (RCCA)
Przy cofaniu w miejscach o ograniczonej widoczności system
ostrzega przed pojazdami przejeżdżającymi z tyłu, a w razie konieczności
automatycznie uruchamia hamulce.

Asystent zapobiegania kolizjom z pieszymi podczas jazdy do tyłu (PCA-R)
Ciesz się dodatkowym bezpieczeństwem podczas manewrowania
w wąskich miejscach parkingowych na wstecznym biegu. W przypadku
wykrycia ryzyka kolizji z pieszym lub przeszkoda system ostrzega
i automatycznie włącza hamulce.

System utrzymywania pasa ruchu (LKA)
Obserwuje linie boczne na drodze za pomocą przedniej kamery.
W przypadku niezamierzonego opuszczenia pasa, ostrzega kierowcę,
a w razie potrzeby dokonuje korekty toru jazdy, aby zapobiec wypadkowi.

Inteligentny tempomat wykorzystujący nawigację (NSCC)
Wykorzystuje zaawansowany system nawigacji do przewidywania
zbliżających się zakrętów lub prostych na autostradzie i automatycznie
dostosowuje prędkość w celu bezpieczniejszej jazdy.

Asystent świateł drogowych (HBA)
Mniej stresu i maksymalna widoczność. Asystent świateł drogowych
wykrywa samochody nadjeżdżające z naprzeciwka oraz jadące tym
samym pasem ruchu i w razie potrzeby zmienia światła drogowe na
mijania.

Asystent inteligentnego czytania znaków (ISLA)
Ostrzega za pomocą sygnałów dźwiękowych i wizualnych w przypadku
przekroczenia dopuszczalnej prędkości. W połączeniu z ręcznym
ogranicznikiem prędkości lub inteligentnym tempomatem ISLA może
nawet dostosowywać prędkość autonomicznie.
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System monitorujący poziom koncentracji uwagi kierowcy (DAW)
Po zidentyfikowaniu wzorca zmęczenia lub nieuwagi system zwraca
uwagę kierowcy za pomocą sygnału ostrzegawczego i komunikatu na
wyświetlaczu, sugerując przerwę.
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Kolory nadwozia
Wyraź siebie. Możesz wybierać spośród dziewięciu kolorów nadwozia, które uzupełniają przyciągającą wzrok sylwetkę BAYONA, w tym zupełnie nowy kolor: Mangrove Green. Co więcej jest
możliwość zamówienia dachu i lusterek bocznych w kolorze Phantom Black, co pozwala na dalsze dostosowywanie kombinacji kolorystycznej, która najlepiej wyraża upodobania właściciela.

Phantom Black Pearl (X5B – perłowy)
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Aurora Grey (A7G – perłowy)

Polar White (PSW – specjalny)

Sleek Silver Metallic (RYS – metaliczny)

Elemental Brass Metallic (R3W– metaliczny)

Dragon Red Pearl (WR7 – perłowy)

Intense Blue Pearl (YP5 – perłowy)

Aqua Turquoise Matallic (U3H – metaliczny)

Mangrove Green Pearl (MG2 – perłowy)

Dostępny również z dachem
w kolorze Phantom Black (5PS)

Dostępny również z dachem
w kolorze Phantom Black (5RY)

Dostępny również z dachem
w kolorze Phantom Black (5R3)

Dostępny również z dachem
w kolorze Phantom Black (5WR)

Dostępny również z dachem
w kolorze Phantom Black (5YP)

Dostępny również z dachem
w kolorze Phantom Black (5U3)

Dostępny również z dachem
w kolorze Phantom Black (5MG)
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Kolory wnętrza
We wnętrzu BAYON proponuje spokojne kolory i koncepcję wykończenia z subtelnymi akcentami, która tworzy pogodną atmosferę i pomaga zrelaksować się i skupić na jeździe.
Starannie dobrana neutralna paleta kolorów i materiałów wewnętrznych zapewnia maksymalną spójność z kolorystyką zewnętrzną. Wnętrze z czarnym materiałowym wykończeniem
jest standardem, ale dostępna jest również inna opcjonalna kombinacja kolorystyczna.
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Czarne jednobarwne

Czarno-szare

Tapicerka szara

Tapicerka szaro-czarna
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Koła.

Dane techniczne i wymiary.

Nowy BAYON jest dostępny z gamą stylowych kół, od 15-calowych felg stalowych
do 16-calowych i 17-calowych dwukolorowych felg aluminiowych, które naprawdę
dopełniają wyrafinowany profil auta.

Typ
Pojemność skokowa (cm3)
Liczba cylindrów
Średnica cylindra x skok tłoka (mm)
Stopień sprężania

Kappa 1.2 MPI
Euro 6D (RON 95)

Kappa 1.0 T-GDi
Euro 6D

1197

998

4

3

71,0 x 75,6

71 x 84

11

10,5

62 / 6000

74 / 4500-6000

Moc maks. (KM przy obr./min)

84 / 6000

100 / 4500-6000

Maks. moment obrotowy (Nm przy obr./min)

118 / 4200

172 / 1500–4000

16 zaworów, HLA

12 zaworów, HLA

Moc maks. (kW przy obr./min)

Układ zaworowy
Rodzaje skrzyń biegów
Liczba biegów

Manualna

Manualna

DTC

5

6

7

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h)

165

183

180

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

13,5

10,7

11,7

Zużycie paliwa i emisja CO2
Średnie zużycie paliwa WLTP (l/100 km)

5,5 - 5,7

5,4 - 5,7

5,4 - 5,6

Średnia emisja CO2 WLTP (g/km)

124 - 129

122 - 129

122 - 128

Masa własna pojazdu (minimalna) (kg)

1045

1095

1120

Masa własna pojazdu (drogowa) (kg)

1155

1205

1230

Ciężar
Felga aluminiowa 16”

Felga aluminiowa 17”

Felga stalowa 15”

Typ koła

Opony

Felgi stalowe 15”
Arkusz informacji o produkcie
Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740
Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Continental

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

MICHELIN

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

EcoContact 6

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

PRIMACY 4 E

Identyfikator typu opony

0311208

Identyfikator typu opony

279492

Oznaczenie rozmiaru opony

205/55 R 17

Oznaczenie rozmiaru opony

185/65R15

Indeks nośności

91

Indeks nośności

88

Symbol kategorii prędkości

V

Symbol kategorii prędkości

H

Klasa efektywności paliwowej

A

Klasa efektywności paliwowej

A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

71 dB

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

68 dB

Opona śniegowa (na trudne warunki)

No

Opona śniegowa (na trudne warunki)

No

Opona lodowa

No

Opona lodowa

No

Data rozpoczęcia produkcji

05/21

Data rozpoczęcia produkcji

09/18

Data zakończenia produkcji
Klasa nośności opony

MACY 4 S3 MI

Dodatkowe informacje
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Arkusz informacji o produkcie
Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

185/65 R15

Felgi aluminiowe 16”

195/55 R16

Felgi aluminiowe 17”

205/55 R17

Data zakończenia produkcji

SL

Jednostka: mm

Wysokość
całkowita

1500

Klasa nośności opony

SL

Dodatkowe informacje

185/65 R15 88H TL PRIMACY 4 E MI

Szerokość całkowita
Rozstaw kół

1775
1551

Długość całkowita
Rozstaw osi

4180
2580

Rozstaw kół

1557
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Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym
parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów. Wzory kolorów wnętrz i nadwozia przedstawione w katalogu mogą różnić się od
rzeczywistych z powodu ograniczeń technologii druku. Wszelkie informacje podane w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Informacje znajdujące się w niniejszym katalogu nie stanowią i nie będą stanowić części umowy nabycia samochodu zawartej między
konsumentem a Autoryzowanym Dealerem Hyundai. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego
sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Samochody Hyundaia objęte są 5-letnią
Gwarancją Bez Limitu Kilometrów. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji.
Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
Hyundai Motor Poland sp. z o.o.
www.hyundai.com/pl
Copyright © 2022 Hyundai Motor Poland
Wszelkie prawa zastrzeżone.
PL 2022.05.16

Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych
w warunkach zgodnych z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008.
Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ:
technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym
autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.

