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

(HORÁRIO DE BRASÍLIA)  

Pacote tecnológico deixa novo HB20 ainda mais seguro, 
moderno e competitivo 

 

• Na versão Platinum, o compacto conta com o recurso de Partida Remota, tecnologia 
que oferece maior conveniência para ligar o motor e o sistema de climatização 

• Sistema de conectividade Bluelink passa a ter 3 anos de uso sem custos para o 
proprietário. 

 

Jun. 04, 2022 – A Hyundai eleva o conceito premium com o novo HB20, ao lançar recursos 

tecnológicos que aprimoram a experiência do motorista e passageiros. O hatch chega ao Brasil 

mais seguro, moderno e tecnológico, tornando-se ainda mais competitivo no mercado. Com o 

sistema de carro conectado Bluelink, reconhecimento de voz e possibilidade de conectar o Android 

Auto e Car Play sem fio, o consumidor estará confortável e conectado onde quer que esteja.  

O novo Supervision Cluster, disponível a partir da versão Platinum, é um painel de instrumentos 

totalmente digital, colorido, interativo e personalizável, que disponibiliza três opções de cor de fundo 

para escolha do motorista e possibilita a configuração de itens de segurança e conforto, 

potencializando a experiência premium no carro. Além disso, para a versão Platinum Plus, o ar-

condicionado digital torna-se automático, com três níveis de intensidade. 

Outro destaque é o recurso de Partida Remota, que equipa as configurações Platinum e Platinum 

Plus. Essa tecnologia dá ao consumidor a conveniência de ligar o motor e climatizar o carro a 

distância, pressionando na chave o botão de partida remota antes de chegar ao veículo. Para ligar 

o motor, o cliente deve pressionar o botão para travar as portas do carro e em seguida manter 

pressionado o botão de partida remota por 3 segundos.  

O botão de Partida Remota fica na chave presencial, que também permite o travamento e 

destravamento das portas por proximidade, pelo toque de um botão na maçaneta, e a partida do 

motor por botão no painel. 

Em relação ao motor, também estão disponíveis alavancas para troca de marchas no volante e o 

sistema Stop & Go (ISG), que liga e desliga o motor automaticamente em situações de parada para 

reduzir o consumo de combustível e emissões de gases poluentes. 

O novo HB20 conta com a central multimídia blueMedia, que traz tela de 8 polegadas, conectividade 

sem fio com smartphones via Google Android Auto ou Apple CarPlay e botão para acionamento do 

comando de voz no volante. 

Para atender as demandas de um público cada vez mais conectado, seja via celulares ou outros 

aparelhos eletrônicos, o novo HB20 passa a contar com até 3 entradas USB, sendo uma delas Tipo 
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A, para transmissão de dados para a central multimídia, e as outras duas Tipo C para carregamento 

rápido da bateria, das quais 1 está disponível para os passageiros traseiros. Também está 

disponível a opção de carregamento por indução (sem fio) da bateria do celular no console central, 

logo abaixo dos comandos do ar-condicionado. 

Os recursos de controle de cruzeiro e limitador de velocidade se tornam padrão para todas as 

versões. Já para as versões Limited, Platinum e Platinum Plus, estão disponíveis os recursos de 

monitoramento da traseira via câmera e sensor de estacionamento traseiro, e também a função de 

acendimento automático dos faróis. 

Completando o kit tecnológico do novo HB20, o Bluelink está disponível nas versões Limited, 

Platinum e Platinum Plus e conta com recursos padrão com foco em cinco grupos de serviço: 

segurança e assistência ao motorista, prevenção ao roubo, conveniências, alertas e cuidados com 

o carro. Este sistema contribui para que o consumidor tenha uma experiência de condução mais 

confortável, conveniente e segura. 

Como novidade no lançamento do Novo HB20, o período de degustação gratuita do Bluelink foi 

estendido de 6 meses para 3 anos. Esse novo período de gratuidade, válido a partir da data de 

compra do veículo, se aplica também de forma retroativa a todos os clientes que compraram 

veículos equipados com Bluelink no passado, tanto da família HB quanto da linha Creta.  

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 
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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