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Press release 
ESTRITAMENTE EMBARGADO ATÉ 05 DE JULHO, ÀS 21:15 

(HORÁRIO DE BRASÍLIA)  

Novo HB20 chega ao Brasil com visual renovado,  
destacando o conceito premium  

 

• Família HB20 ganha nova grade frontal, faróis e lanternas, para-choque dianteiro e 
traseiro, para-lamas, capô e rodas, que conferem ar mais sofisticado e futurista 

• O novo modelo cresceu no comprimento total, evidenciando a robustez do veículo 

 
Jun. 04, 2022 – O HB20 está de cara nova. Com um design impactante e a impressão de robustez 

reforçada, contribuindo para a percepção de um veículo mais maduro e destacando o conceito 

premium. A dianteira do carro foi completamente atualizada, a nova grade frontal conta com 

elementos paramétricos, faróis com DRL de série e versão em LED, para-choque mais volumoso 

que agora abriga as luzes de seta, e para-lamas e capô mais horizontais, que trazem sensação de 

esportividade e robustez. O novo design, mais retilíneo e geométrico, aumenta a percepção de 

tamanho do carro, que teve seu comprimento aumentado em 75 milímetros, sendo 50 milímetros 

no balanço dianteiro e 25 milímetros no balanço traseiro. 

Na parte externa também chama atenção a lateral do carro, com linhas evidenciadas pelo aumento 

do comprimento. As maiores dimensões externas estão em harmonia com as novas rodas de liga 

leve de 16” com acabamento diamantado, que cresceram em relação as rodas de 15” utilizadas 

anteriormente. 

A traseira do novo HB20 está totalmente renovada e também cresceu. Ela traz agora lanternas 

integradas que cruzam o carro de lado a lado, alinhada com outros modelos recentes da Hyundai, 

como os novos Tucson e Elantra. A harmonia entre o novo para-choque com elementos em preto 

fosco, as novas lanternas traseiras em LED, as luzes de seta e de ré posicionadas nos para-choques 

e a tampa do porta-malas de maiores dimensões tornam o visual ainda mais tecnológico e moderno. 

Ao entrar na cabine, o design exclusivo do novo HB20 permanece em harmonia com as demais 

características do interior, projetado para garantir conforto e uma viagem agradável. A parte interna 

do hatch traz uma harmonia de cores predominantemente escura, que remete a um ambiente 

sofisticado e esportivo. Exclusivamente para o HB20 Hatch Platinum Plus, os bancos contam com 

uma mistura de couro e tecido pretos com outros elementos revestidos em couro (volante, manopla, 

apoio de braço no console central e acabamento das portas). 

Destaque também para a gama de cores disponível para o novo HB20. São seis tons diferentes: 

Branco Atlas e Preto Ebony, nas cores sólidas, Prata Brisk, Prata Sand e Cinza Silk, nas pinturas 

metálicas, e o tom perolizado Sapphire Blue, que era exclusivo do sedã e agora estará disponível 

também no hatch. 

Sobre a Hyundai Motor Brasil/ Hyundai Motor Central & South Americas 
A Hyundai Motor Brasil está presente no país desde 2012, quando inaugurou sua fábrica em Piracicaba (SP). Com 2,8 
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mil colaboradores, é responsável pela fabricação e comercialização da família de veículos compactos HB20 e do SUV 
compacto Creta. A partir do Brasil, a marca coordena as operações comerciais para a região das Américas Central e do 
Sul e exporta para países vizinhos, como Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai. Para saber mais sobre a Hyundai e 

seus produtos no Brasil, acesse www.hyundai.com.br. Acompanhe também o dia a dia da marca nas redes sociais: 

Facebook (www.facebook.com/hyundaibr), Instagram (www.instagram.com/hyundaibr) e LinkedIn 
(www.linkedin.com/company/hyundai-motor-brasil/mycompany), e no YouTube (www.youtube.com/hyundaibr). 

 
Sobre a Hyundai Motor Company 
Fundada em 1967, a Hyundai Motor Company oferece uma ampla gama de veículos e serviços de mobilidade disponíveis 
em mais de 200 países. Empregando aproximadamente 120 mil colaboradores em todo o mundo, a Hyundai vendeu mais 
de 4,4 milhões de veículos em 2019. A empresa segue aprimorando sua linha de produtos com veículos que estão 
ajudando a construir um futuro mais sustentável, oferecendo soluções inovadoras para os desafios da mobilidade 
atual.  Por meio desse processo, a Hyundai procura implementar sua visão de "Progresso para a Humanidade" com 
soluções de mobilidade inteligentes que conectam as pessoas e propiciam um tempo de mais qualidade para seus 
consumidores. Mais informações sobre a Hyundai Motor Company e seus produtos podem ser encontradas 
em http://worldwide.hyundai.com  ou http://globalpr.hyundai.com  
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