BAYON
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Pripravljen, da
seže še višje.

Od zunaj prikupno majhen, v notranjosti pa neverjetno prostoren – to je BAYON, mestni športni
terenec, ki poskrbi za nepozaben vtis! Očaral vas bo s kopico pametnih tehnologij, kot so vodilne
varnostne in multimedijske rešitve ter široko izbiro varčnih pogonskih sklopov, ki so lahko povezani
tudi z 48-voltnim blagim hibridnim sistemom. Kompaktne mere in lahkotno upravljanje krepita
občutek svobode za volanom, višji položaj sedenja pa poskrbi, da imate vedno vse pod nadzorom. In
da svet okoli sebe občudujete iz najboljšega položaja!
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Dizajn,
ki izstopa.

BAYON z ostrimi linijami in vpadljivimi proporci zlahka izstopa iz povprečja. Njegov dizajn
predstavlja trendovsko eleganten spoj Hyundaijeve večkrat nagrajene oblikovalske tradicije in
novega oblikovnega jezika, imenovanega “Čutna športnost”. Prav vsak njegov zorni kot
zaznamuje edinstven duh, ki prežema tudi dinamično zašiljen stranski profil s C-stebričkom v
obliki puščice. Ta pogled v hipu usmeri tudi na ostale edinstvene grafične elemente.
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Poseben z vsakega
zornega kota.

BAYON osvaja z edinstveno samozavestjo, ki mu jo vlivajo športne linije in trendovska interpretacija oblikovnih
elementov, ki krasijo tudi ostale Hyundaijeve športne terence. Prednja žarometa v obliki puščice se ubrano
dopolnjujeta s široko masko hladilnika, elegantno podolgovato šobo za zrak in ozkimi dnevnimi lučmi v
LED izvedbi, ki zapečatijo neponovljiv slog prednjega dela.
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Samozavesten in
edinstven.
Ekspresiven dizajn BAYONA zaokrožata prepoznavni zadnji luči v obliki puščice. Slednji sta potisnjeni ob
skrajni rob vozila, s čimer zadek tudi optično razširita. Prtljažna vrata poleg povečanega zadnjega stekla
krasi tanka odbojna letvica, ki povezuje žarometa in simbolizira edinstven spoj urbane športnosti in
praktične prostornosti.
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Poudarki zunanjosti.

Široka prednja maska s štirikotnim vzorcem se proti dnu vozila razširi in skupaj z mišičastim spodnjim delom odbijača ustvari vtis
stabilnosti. Slednjega dopolnjuje srebrna obroba zračne odprtine v obliki trapeza.
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BAYON se ponaša s prepoznavnimi oblikovnimi elementi, ki krasijo vse Hyundaijeve športne terence.
Mednje spadata tridelna prednja žarometa, pri katerih so za prepoznavnejši izgled LED dnevne luči in
smernika ločeni od dnevnih luči.

Zadnji luči sta oblikovani po vzoru puščice in sta nameščeni na skrajna robova vozila ter tako optično
razširita zadek vozila.
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Tehnologija,
ob kateri smo lahko ljudje.

Ljudje smo izjemna bitja, a žal nismo popolni. Pogosto založimo ključe, po nesreči
polijemo kavo ali v naglici zgrešimo pravi odcep. Vse to je v naši naravi, a s tem ni prav
nič narobe, saj nikomur od nas ni treba biti robot. Zato so nam na voljo pametne
tehnologije, s kakršnimi je opremljen tudi BAYON, ki s širokim naborom
najnaprednejših varnostnih, multimedijskih in praktičnih rešitev predstavlja popoln
odgovor na človeško nepopolnost. Pri Hyundaiju smo tako izpopolnili tehnologije, da
podpirajo prav našo človeško plat.
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Vodilna raven povezljivosti v segmentu.
BAYON z enim najboljših digitalnih kokpitov v segmentu in vodilnim infozabavnim sestavom poskrbi, da je vaš vsakdan
preprostejši in da na poti še bolj uživate. Izkoristite pametne sisteme povezljivosti in prednosti dveh velikih zaslonov z možnostjo
deljenega prikaza. 10,25-palčni zaslon merilnikov in multimedijski zaslon iste velikosti sta optično združena, s čimer vrhunsko
praktičnost kronata z eleganco in visokotehnološkim šarmom. Piko na i napredni ureditvi doda sistem Bluelink® Connected Car
Services, s pomočjo katerega lahko z vozilom upravljate kar preko pametnega telefona ali celo glasovno. Tu je tudi brezplačna
5-letna naročnina na Hyundaijeve storitve LIVE, ki združujejo aktualne podatke o vremenu, krajih v okolici ter točkah nadzora
prometa*. Ne manjkata niti storitvi Apple CarPlay™ in Android Auto™, tako da boste do vsebin na svojem pametnem telefonu brez
težav dostopali preko osrednjega zaslona. 8-palčni multimedijski zaslon omogoča celo brezžično uporabo omenjenih storitev,
kar je v tem segmentu vozil novost.
Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka Apple Inc. Android Auto™ je registrirana blagovna znamka Google Inc.
*Opozorilo o kontroli hitrosti (radarju) ni na voljo v vseh državah..
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Sistem Bluelink® Connected Car Services.

Zakaj ne bi s svojim vozilom upravljali kar s pomočjo pametnega telefona – ali celo z glasom? Sistem Bluelink® Connected Car Services BAYONU prinaša najnaprednejše funkcije
povezljivosti, ki jih nadgrajujejo glasovno upravljanje in vrsta sistemov, s pomočjo katerih je vsaka pot udobna in prijetna. Seznam pametnih funkcij, s katerimi lahko upravljate
preko aplikacije Bluelink, nadgradi še 5-letna brezplačna naročnina na Hyundaijeve storitve LIVE, vključene v navigacijski sistem.
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P
Pošiljanje navodil navigacije v vozilo.
Preprosto sedite v avto in začnite z navigacijo. Če je vaš
BAYON opremljen z navigacijskim sistemom, lahko z uporabo
aplikacije Blue Link pot načrtujete tudi izven vozila. Aplikacija
se poveže z navigacijskim sistemom in nanj naloži vaš načrt
poti, tako da vas sistem ob prihodu v vozilo že čaka z navodili.

Odklepanje in zaklepanje na daljavo.
Ste pozabili zakleniti avto? Brez skrbi! BAYON vas bo na to
opozoril s sporočilom na vašem pametnem telefonu. Po
prejemu slednjega preprosto vtipkate PIN kodo, nato pa vrata
s pomočjo aplikacije Blue Link zaklenete ali odklenete kar na
daljavo.

Aktualne informacije o cenah goriva.
S pomočjo redno posodobljene podatkovne baze boste brez
težav poiskali najbližjo in najcenejšo bencinsko črpalko ter
tako prihranili čas in denar. Ušli vam ne bodo niti podatki o
delovnem času črpalk in razpoložljivih načinih plačila, ki so
prikazani na zaslonu navigacijskega sistema.

Funkcija “Connected Routing”.
Izkoristite prednosti, ki jih prinašajo izčrpne prometne
informacije, natančne napovedi časa prihoda ter zanesljivo
načrtovanje alternativnih poti. Zmogljiv sistem “Hyundai
Cloud” s pomočjo obsežne baze aktualnih in preteklih
prometnih informacij zagotavlja boljše načrtovanje poti.

Iskanje vozila.
Ste pozabili, kje ste parkirali? Preprosto odprite aplikacijo
Bluelink, ki vas bo vodila do avtomobila.

Diagnostika na zahtevo.
Za popolno brezskrbnost lahko s pomočjo aplikacije Bluelink
na svojem pametnem telefonu kadarkoli preverite delovanje
vozila.

Parkiranje na ulici ali na parkiriščih.
Da boste prosto parkirno mesto našli hitro in popolnoma brez
stresa, funkcija za iskanje parkirnih mest za vas razišče
možnosti parkiranja v garažnih hišah, na parkiriščih ali drugih,
za to namenjenih, površinah.

Navigacija »Last mile«.
Če morate svojega BAYONA parkirati, še preden prispete na
končno destinacijo, lahko navodila navigacije z osrednjega
zaslona posredujete aplikaciji Bluelink na svojem telefonu. Ta
vas bo nato s pomočjo tehnologije navidezne realnosti ali
zemljevidov Google vodil do cilja.
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Zmagovalna
kombinacija.
BAYON se kot športni terenec izkaže s praktičnostjo, obilico prostora in družinsko naravnano notranjostjo, na drugi strani
pa s svojimi kompaktnimi merami lajša vaš vsakdan. Je dovolj majhen, da ga je preprosto upravljati, hkrati pa navdušuje
z višjim položajem sedenja, ki med vožnjo poskrbi za popoln nadzor in krepi občutek svobode. In ne glede na to, na
kakšno avanturo se z njim odpeljete, boste s seboj brez težav vzeli svoje najbližje in kopico prtljage. Po zaslugi
velikodušno odmerjenega prostora za noge ter prtljažnika s 411 litri prostornine in inteligentnim pokrivalom se vrhunski
slog v BAYONU dopolnjuje s prostornostjo – kombinacija, ki ji v segmentu ni para!
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Prefinjena notranjost
začara z vrhunsko tehnologijo.
Prefinjena notranjost BAYONA uteleša tehnološko naprednost, saj je zasnovana z mislijo na digitalno dobo.
Njeno srce predstavlja par 10,25-palčnih zaslonov, vzdušje pa zaokroža ambienalna osvetlitev v nežni modri barvi,
ki v kabino vnese ščepec razkošja. Pogled ukrade tudi eleganten spoj armaturne plošče in vrat, katerih vzorce so
navdihnile podobe iz narave. Obloga na vratih se stilsko ujema z instrumentno ploščo, ki jo zaznamujejo
trendovske podolgovate letvice. Slednje ne zagotavljajo le vrhunskega estetskega pridiha, temveč tudi optično
razširijo prednji del vozila. Vrhunski slog nadgrajuje še udobje, ki ga kronajo visoko nameščeni in v kakovostno
tkanino odeti sedeži – da bo vstopanje in izstopanje povsem preprosto.
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Praktični dodatki.

Brezžično polnjenje mobilnih naprav.
Površina za hitro brezžično polnjenje z močjo 10 W je priročno nameščena v osrednji konzoli. Tako lahko hitro in preprosto
napolnite pametne telefone, kompatibilne s standardom Qi ter pozabite na kable.
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Vrhunski zvočni sistem Bose.
Uživajte v osupljivi zvočni kulisi, ki jo pričara zvočni sistem Bose. 8 zmogljivih zvočnikov, med katerimi je tudi nizkotonski,
vam bo vsako pot popestrilo z nepozabno glasbeno izkušnjo.

E-call.
Če sistem E-call zazna sprožitev zračnih blazin, samodejno naveže stik z intervencijskimi službami.
Na pomoč lahko pokličete tudi s pritiskom na gumb SOS. Storitev pa deluje 24 ur na dan in vseh 365 dni v letu.

Sistem Parking Assist.
Z delno samodejnim sistemom parkiranja, ki ga podpira množica senzorjev,
utesnjena parkirišča ne bodo več težava.
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Učinkovitost
je lahko tudi
zabavna.

BAYONOVA motorna paleta je prijazna do okolja, a ne za ceno vozniškega užitka. Bencinski
agregati T-GDi s prisilnim polnjenjem po zaslugi tehnologije direktnega vbrizga poskrbijo za
popoln spoj varčnosti in energičnosti. Izbirate lahko med 4 pogonskimi sklopi, od katerih se prav
vsi ponašajo z nizkimi izpusti CO2. Skrb za okolje nam je pomembna prav toliko kot vam. In če
želite voziti še bolj ekološko ter hkrati prihraniti, lahko klasični pogon nadgradite z 48-voltnim
blago hibridnim sestavom. Tu je tudi bogata izbira vrhunskih menjalnikov, ki vključuje 6-stopenjski
inteligentni ročni menjalnik, 7-stopenjski robotizirani menjalnik z dvojno sklopko ter 5- ali
6-stopenjski ročni menjalnik. Nekateri motorji so opremljeni tudi s funkcijo “rev matching”, ki z
izenačevanjem vrtljajev motorja in osi poskrbi za bolj gladko in športnejše pretikanje v nižjo
prestavo. BAYON je prvi Hyundaijev športni terenec s tovrstno tehnologijo, ki je navadno prisotna
le v naših športnih modelih.
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Najnaprednejša tehnologija
za vrhunsko varčnost.

Blagi hibridni sistem s 48-voltno baterijo
Opcijski blago hibridni sestav z 48-voltno baterijo znižuje porabo in niža raven emisij. Hibridni sistem podpira klasični agregat, saj pri pospeševanju zagotovi do 60 Nm dodatnega navora – točna
količina je odvisna od moči pospeška in stanja baterije. Na ta način omogoča, da opazno prihranite na gorivu in v okolje izpustite manj CO2. Hibridni sistem se obenem odlično izkaže pri
mestni vožnji, saj ob postankih zagotavlja hitrejši in bolj gladek ponovni zagon klasičnega motorja, s čimer še dodatno prihrani na gorivu. Starter generator hibridnega sestava (MHSG)
zbira kinetično energijo, nastalo ob zaviranju, jo pretvarja v električno in z njo polni 48-voltno baterijo.
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Inteligentni ročni menjalnik
BAYON je na voljo tudi z inteligentnim ročnim menjalnikom (iMT), ki skrbi za še nižje emisije in porabo. Ko voznik pri enakomerni hitrosti spusti stopalko za plin,
pametni sistem loči menjalnik od motorja, s čimer ta preide v prosti tek*.
*Odvisno od voznih razmer.
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Najboljši varnostni
paket v razredu.

BAYON se ponaša z robustnim in varnim značajem, ki odlikuje tudi ostale Hyundaijeve športne terence.
V ta namen je opremljen z naprednimi varnostnimi tehnologijami in asistenčnimi sistemi, združenimi pod
oznako Hyundai SmartSense. Gre za najbogatejši varnostni paket v segmentu, ki vam bo na vsaki poti zagotovil
še več varnosti in brezskrbnosti. In kar je najboljše: mnogi varnostni pripomočki so del serijske opreme.
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Sistem za zaznavanje mrtvih kotov s funkcijo preprečevanja trka (BCA)
Sistem s pomočjo dveh radarskih senzorjev v spodnjem delu zadnjega odbijača
zaznava vozila v vašem mrtvem kotu in vas nanje opozori. Če v tovrstni situaciji
aktivirate smernik, vas bo zvočno opozoril na nevarnost ter aktiviral zavore, da prepreči morebitno trčenje.

Sistem za preprečevanje naleta (FCA)
Sistem FCA s pomočjo kamere in radarja nadzoruje cestišče in v primeru
silovitejšega zaviranja vozila pred vami samodejno zavira. Zaznava tudi pešče in
kolesarje, po novem pa vključuje celo funkcijo za križišče, ki vam pri zavijanju levo
preprečuje trčenje z nasproti vozečim vozilom.

Sistem za preprečevanje trka pri parkiranju vzvratno (PCA-R)
Da boste pri vzvratnem parkiranju na ozkih in nepreglednih površinah varnejši, bo
poskrbel sistem PCA-R. Slednji vas bo v primeru, da bodo senzorji za vozilom
zaznali ovire ali pešce, opozoril, nato pa tudi samodejno aktiviral zavore.

Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA)
Sistem s pomočjo prednje kamere nadzoruje črte na cestišču. Če vozilo zaide
onkraj slednjih, voznika na to opozori in s prevzemom nadzora nad krmiljenjem
pomaga vozilu, da se vrne v varno območje.
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Sistem za samodejno ohranjanje voznega pasu (LFA)
Ko je sistem aktiviran, ohranja vozilo na sredini voznega pasu. Deluje pri hitrostih
med 0 in 180 km/h, tako na avtocesti, kot na mestnih ulicah.
Pametni sistem za prednastavitev hitrosti, povezan z navigacijo (NSCC)
Sistem s pomočjo napredne navigacije predvidi zavite ali ravne avtocestne odseke
in samodejno prilagaja hitrost, ki omogoča najvarnejšo vožnjo.

Sistem za opozarjanje na speljevanje vozila spredaj (LVDA)
Ta pametni sistem v mestni gneči ali v križišču opozori voznika, ko vozilo
pred njim po postanku zopet spelje.
Sistem za samodejno zasenčenje dolgih luči (HBA)
Za manj stresa in več vidljivosti. Sistem HBA ne zaznava le vozil na nasprotnem
pasu, temveč tudi vozila pred vami, in tako vedno ustrezno prilagodi snop
žarometov.

Sistem za preprečevanje naleta s strani pri vožnji vzvratno (RCCA)
Sistem RCCA vas v situacijah, ko se iz slabše preglednih območij vzvratno vključujete v promet, opozori na vozila, ki se vam približujejo s strani. Po potrebi pa tudi
samodejno zaustavi vozilo in tako prepreči trčenje.

Sistem za nadzor voznikove zbranosti (DAW)
Ko sistem DAW zazna vzorec, ki nakazuje na neprevidno ali nezbrano vožnjo,
voznika z napisom na zaslonu instrumentne plošče opomni, da je čas za počitek.

Inteligentni sistem za spremljanje hitrostnih omejitev (ISLA)
Sistem ISLA vas v primeru, da prekoračite hitrost, na to opozori z zvočnim in
grafičnim signalom. Če ga uporabljate v kombinaciji s pametnim sistemom za
prednastavitev hitrosti, lahko vozilo upočasni tudi samodejno.
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Barve karoserije.
Izrazite svoj edinstven slog in vpadljive linije BAYONA odenite v eno od devetih vznemirljivih barv karoserije. Ponudba vključuje tudi novo zvezdo, odtenek Mangrove Green.
Obenem lahko streho in stranski ogledali odenete v črno ter tako ustvarite barvno kombinacijo, ki popolnoma ustreza vašemu okusu.

Phantom Black (PAE)**

Aurora Gray (A7G)**

Polar White (PSW)

Sleek Silver (RYS)*

Elemental Brass (R3W)*

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – streha v
Phantom Black barvi

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – streha v
Phantom Black barvi

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – streha v
Phantom Black barvi

Dragon Red (WR7)**

Intense Blue (YP5)**

Aqua Turquoise (U3H)*

Mangrove Green (MG2)**

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – streha v
Phantom Black barvi

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – streha v
Phantom Black barvi

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – streha v
Phantom Black barvi

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – streha v
Phantom Black barvi
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*kovinska barva
**mineralna barva

Barve notranjosti.
Notranjost BAYONA zaznamuje umirjena barvna shema, ki z nežnimi poudarki ustvarja sproščujočo in prijetno vozniško atmosfero.
Skrbno izbrana paleta nevtralnih barv in materialov se v popolnosti ujema z odtenki zunanjosti, pri čemer je serijsko na voljo črno oblazinjenje,
dodatno pa še dve opcijski barvni kombinaciji.

Črna

Črna & siva

Črna & Mangrove Green

Sivi sedeži

Sedeži v kombinaciji siva / črna

Sedeži v kombinaciji Mangrove Green / črna

Enota : mm

Višina

1.500
Širina
Kolotek spredaj

1.775
1.551

Dolžina
Medosna razdalja

4.180
2.580

Kolotek zadaj

1.557
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Čas, da se na stvari ozrete

z nove
perspektive.

Prav neverjetno je, kako lahko svet okoli nas zasije, če se nanj ozremo z druge perspektive.
Tudi BAYON je s svojim elegantno izklesanim slogom in visokim položajem sedenja nared,
da v vaših očeh zablesti. Prepustite se njegovemu robustnemu terenskemu šarmu in mu dovolite,
da vas prevzame z občutkom varnosti, udobjem in prostorno notranjostjo. Pri tem pa ne pozabite,
da se po zaslugi najnaprednejših tehnologij, kot so vodilni varnostni pripomočki, pametne
multimedijske rešitve in učinkovit hibridni pogonski sklop, na cesti izkaže prav tako dobro, kot izgleda!
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5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai
prodana preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila.
Hyundai Avto Trade,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si

Vsi podatki, navedeni v tej brošuri, so začasne narave ter se lahko kadar koli in brez predhodne najave
spremenijo. Prikazane barve karoserije se lahko zaradi omejitev pri tiskanju razlikujejo od dejanskih
barv. Prikazani produkti ustrezajo ponudbi in naboru opreme, ki sta namenjena za evropsko tržišče.
Brošura predstavlja tudi vozila, opremljena z doplačljivo dodatno opremo, ne prikazuje pa polnega
nabora opremskih opcij. Hyundai si pridržuje pravico do spreminjanja navedenih tehničnih podatkov ter
podatkov o opremi brez predhodnega obvestila. Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega
trgovca z vozili Hyundai.
Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 07/2021

