Lista sujeita a alterações sem prévio aviso.
Válida para veículos com ano de
fabricação/modelo 2019/2020.
Confira a ficha técnica e a lista de
equipamentos completa em nosso
site: www.hyundai.com.br.

MOTOR

Kappa 1.0 TGDI 12 V Flex

TRANSMISSÃO

Automática de 6 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)

Dimensões

1.470 mm

Ficha Técnica

E: Etanol. G: Gasolina.

2.530 mm
3.940 mm

1.720 mm

HB20 Sport TGDI
Estilo exterior

Segurança

• 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

• 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

Estilo interior

• Ar-condicionado digital
• Direção elétrica progressiva
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com funções 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 porta-malas

Conforto e conveniência

• Painel de instrumentos digital Supervision Cluster Evolution
• Bancos em couro e tecido na cor preto ebony com costuras em vermelho racing
• Painel, console e painéis de porta com acabamento em preto ebony
e detalhes em vermelho racing
• Volante revestido em couro sintético de microfibra perfurado
• Pedais esportivos de alumínio

• 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 7 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: aletas 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®1
e Google Android Auto1, conexão Bluetooth® com streaming de áudio, acesso
à agenda e histórico de chamadas, MP3 Player, conexão USB, comandos de
áudio e Bluetooth® no volante
• Antena tipo barbatana
1 - Consulte a lista de smartphones compatíveis no Manual do Usuário

Cores externas

Sólida

Metálicas

Perolizada

As cores reproduzidas podem apresentar
variações em relação às cores reais
dos veículos devido ao processo
de impressão deste material.
Cores sujeitas a disponibilidade
em estoque.

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

Branco Atlas

Prata Brisk

Assistência 24 horas Hyundai

Call Center Hyundai 0800-770-3355

Revisão Preço Justo Hyundai

Acessórios Genuínos Hyundai

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

Preços justos e transparentes para
revisões, peças e serviços das linhas
Hyundai HB20 e Creta.

Cinza Silk

Vermelho Magic

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

Acessórios originais desenvolvidos
em harmonia com o design das linhas
Hyundai HB20 e Creta, unindo tecnologia,
praticidade, conforto e segurança.

Consulte condições.
Seu carro pronto na metade
do tempo, com a reconhecida
qualidade do pós-venda Hyundai.

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 está 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. Assistência 24 horas: serviço gratuito para panes e acidentes, com cobertura nacional e nos países do MERCOSUL (Argentina, Paraguai e Uruguai).

