
BAYON



Preparado para 
novos desafios.

Construído para causar impacto, o novo BAYON parece pequeno por fora, mas é muito grande por dentro. 
Para além de tecnologia e segurança de ponta, o novo SUV da Hyundai oferece motorizações eficientes. 
Compacto e versátil, desfrute de uma posição elevada de condução para uma fantástica visibilidade e uma 
maior confiança e controlo.
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Design 
marcante.

Com as suas linhas demarcadas, com as suas proporções que prendem o olhar, o BAYON 
destaca-se na multidão. Com o estilo e a elegância que são traços distintos dos SUV 
Hyundai, o Bayon reinterpreta a nossa linha de design Sensuous Sportiness. Característico 
de qualquer angulo, distinguivel a qualquer olhar, destaca-se pelas suas formas 
desportivas e pelo pilar C em forma de seta.  
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Distinto de todos 
os ângulos.

Confiante e único o BAYON afirma-se, com as suas linhas desportivas e os elementos de design chave da Hyundai. 
Os faróis com forma de setas; a grelha dianteira larga e harmoniosa, a elegante entrada de ar, as luzes de circulação 
diurnas LED no topo dão à frente do Bayon um aspecto verdadeiramente único.
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Confiante e único.

A assinatura em forma de seta dos faróis traseiros evidenciam o design expressivo do BAYON. 
Posicionados nas laterais, os faróis traseiros aumentam a impressão visual de largura. Com o vidro 
traseiro largo e com uma linha horizontal que conecta os grupos óticos o design desportivo e urbano 
sobressai.
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Com uma grelha larga e os pormenores retangulares, a parte inferior alarga criando uma aparência musculada com a proteção inferior 
do para choques em prateado.

O BAYON partilha os elementos chave da famila SUV da Hyundai. De destacar os faróis dianteiros e as 
luzes de mudança de direção LED separadas das luzes de circulação diurna LED.

Os designers colocaram os faróis traseiros LED em forma de seta nas laterais de modo a criar um design 
visualmente mais amplo.

Design.
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Tecnologia 
que o ajuda a ser humano.

O ser humano é bastante sofisticado, mas com as suas imperfeições. Perdemos as 
chaves, deixamos cair cafe e esquecemo-nos de compromissos. Isto é o que nos 
torna humanos. Mas isto é bom, ninguém precisa de ser perfeito. É por isso que o 
novo BAYON está equipado com uma ampla gama de tecnologia inteligente. Esta 
oferta de segurança e conectividade de ponta são a resposta perfeita para a 
imperfeição humana. Com mais tecnologia, pode ser mais humano.
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Desfrute da melhor 
conectividade do segmento.

Disponível com um painel de instrumentos 100% digital e infotainment de última geração, o BAYON oferece muitas tecnologias 
inteligentes para tornar a sua vida mais fácil e agradável. Desfrute de conectividade de ponta com dois ecrãs de grandes 
dimensões. O cluster digital de 10,25’’ e um ecrã central tátil de 8’’ foram visualmente combinados para uma aparência elegante 
e uma usabilidade fácil. Este ecrã de 8’’ oferece ainda uma funcionalidade única, com a possibilidade de espelhar o telemóvel 
sem fios, recorrendo ao Apple CarPlay™ ou Android Auto™, não sendo necessário conectar nenhum cabo para aproveitar esta 
funcionalidade. 

Apple CarPlay™ é uma marca registada de Apple Inc. Android Auto™ é uma marca registada de Google Inc.
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Desfrute do 
melhor de dois 
mundos.
Com o conforto e espaço de arrumação de um SUV, o BAYON possui uma dimensão exterior compacta mas um interior 
espaçoso, oferecendo o melhor de dois mundos. O seu aspecto compacto torna-o fácil de manobrar - o sentido de 
liberdade que possuímos com uma posição de condução elevada e uma visibilidade única confere-nos o controlo da 
situação. Independentemente de onde a vida nos levar este compacto crossover tem o espaço suficiente para nós e 
para as nossas malas, com excelente espaço e conforto para as pernas e 411 litros de volume de bagageira - o Bayon 
destaca-se no seu segmento pelo seu estilo único e pelos padrões de habitabilidade.
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Interior sofisticado com 
tecnologia de ultima geração.
Sofisticado e tecnologicamente avançado, o habitáculo do BAYON foi desenhado para a era digital. A aparência tecnológica 
do painel de instrumentos de 10,25’’ e ecrã tátil de 8’’ são ainda mais marcantes devido às luzes ambiente em LED. O tablier e 
a linha das portas, combinam de forma perfeita com todo o design do painel de instrumentos, oferecendo uma sensação de 
espaço e um design elegante. E claro, a posição de condução elevada, onde o conforto e o estilo andam de mãos dadas, com 
bancos em tecido de alta qualidade e extremamente confortáveis. 
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Ajuda ao estacionamento.
Estacione em qualquer sitio. Equipado com câmara e sensores traseiros, nunca foi tão fácil estacionar.

E-call.
O BAYON está equipado com um sistema automático de chamada de emergência caso tenha um acidente e exista insuflação 
dos airbags. O condutor também pode carregar no botão SOS para obter assistência de emergência, a qualquer hora do dia e 
durante todos os dias do ano. 

Conveniência.
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Divertido de 
conduzir.

Desenvolvido para reduzir as emissões, sem comprometer o prazer de condução, o BAYON 
oferece uma excelente eficiência de combustível graças aos motores T-GDi atualizados - motores 
turbo com injeção direta para uma maior eficiência e diversão. Disponível com um motor e uma 
das melhores eficiências de CO2 do seu segmento - porque cuidar do meio ambiente é 
importante para si e para nós. Escolha ainda entre duas transmissões: 6 velocidades manual ou 7 
velocidades de dupla embraiagem. . 
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Um dos mais 
seguros do 
segmento.

O BAYON partilha a qualidade de segurança e o ADN dos outros membros da família SUV da Hyundai. Com o 
Hyundai SmartSense, os sistemas de segurança e de assistência à condução, oferecendo um dos pacotes de 
segurança mais abrangentes do segmento - construído para transmitir uma maior segurança.
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Alerta de arranque do veículo dianteiro (LDVA)
Esta ajuda inteligente utilizada preferencialmente na cidade alerta o condutor 
quando o veículo da frente arranca, por exemplo, num semáforo ou num 
engarrafamento. 

Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA)
O LKA usa a câmara dianteira para monitorizar as marcações da estrada. No caso 
de uma saída de faixa não intencional o sistema alerta o condutor e aplica uma 
ligeira força no volante para direcionar a viatura de volta para a faixa. 

Travagem Autónoma de Emergência (FCA)  
O sistema FCA usa a câmara dianteira para monitorizar possíveis obstáculos no 
percurso. No caso de detetar uma possível colisão com um veículo ou pedestre 
alerta o condutor e, caso seja necessário, abranda ou trava a viatura. 

Sistema de Informação da Velocidade Máxima (ISLA)
O Sistema de Informação da Velocidade Máxima utiliza a câmara frontal para 
identificar sinais de trânsito e de limite de velocidade em tempo real. As 
informações são exibidas no painel de instrumentos digital.

Alerta de Fadiga do Condutor (DAW)
O sistema DAW eleva os padrões de segurança e conforto a um novo nível, ao 
monitorizar e analisar continuamente os padrões de condução. Quando o sistema 
deteta fadiga ou distração no condutor, emite um alerta sonoro ou uma men-
sagem que sugere a travagem. 

Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA)
Este sistema deteta quer os veículos que se aproximam quer os veículos que 
circulam no mesmo sentido, à noite, na frente do veiculo, alternando entre 
máximos e médios, de forma a reduzir os efeitos ofuscantes sobre os outros 
condutores. Sempre que não são detetados veículos, o sistema automaticamente 
reativa os faróis de máximos, otimizando o alcance da visão do condutor. 
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Cores Exteriores.
Reflita o seu estilo pessoal e personalize o BAYON a seu gosto. Pode escolher entre 9 cores exteriores diferentes, incluindo a nova cor: Mangrove Green. 
O tejadilho é pintado na cor Phantom Black, de forma a criar um carro perfeito para si. 

Phantom Black (X5B)
Metalizado 

Sleek Silver (5RY)
Metalizado

Disponível com tejadilho em Phantom Black.

Elemental Brass (5R3)
Metalizado

Disponível com tejadilho em Phantom Black.

Aurora Gray (A7G)
Metalizado 

Polar White (5PS)
Sólida

Disponível com tejadilho em Phantom Black.

Intense Blue (5YP)
Metalizado

Disponível com tejadilho em Phantom Black.

Mangrove Green (5MG) 
Metalizado

Disponível com tejadilho em Phantom Black.

Aqua Turquoise (5U3) 
Metalizado

Disponível com tejadilho em Phantom Black.

Dragon Red (5WR)
Metalizado

Disponível com tejadilho em Phantom Black.
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Cores Interiores.
Dentro do BAYON, o interior Full Black cria uma atmosfera serena e subtil que o ajuda a relaxar e concentrar na sua condução.

Black Mono
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Jantes em liga leve 17’’

Jantes.
É tempo de ver as coisas  

de uma nova perspetiva.
É incrivel como uma nova perspectiva pode ajudá-lo a ver o mundo de uma forma diferente. E com o seu design arrojado e uma posição de condução elevada, o novo BAYON está pronto para novos desafios. Vai 
adorar a sensação de segurança e robustez de um SUV, conforto e espaço de arrumação. E graças à sua tecnologia  de ponta e aos melhores sistemas de segurança e conectividade do segmento - o desempenho 
será tão bom quanto parece.
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Hyundai
Lake Towers - Edifício D, Piso 5.º C
Rua Daciano Baptista Marques, 245
4400-617 Vila Nova de Gaia
E-mail: marketing@hyundai.pt
www.hyundai.pt.

As especificações técnicas, os equipamentos e as cores exteriores e interiores apresentados neste 
catálogo são dados a título meramente exemplificativo, podendo alguns opcionais não estar disponíveis 
ou obrigarem a uma encomenda especial. A marca reserva-se o direito de os alterar, sem aviso prévio. 
Para melhor conhecimento dos modelos e especificações disponíveis consulte o Concessionário da sua 
área ou www.hyundai.pt
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Motor 1.0 T-GDi (100cv) 6MT 1.0 T-GDi (100cv) 7DCT
Código do motor
Nº de cilindros
Combustível
Cilindrada (cc)
Potência máxima (cv (kW) / rpm)
Binário máximo (Kg.m (Nm) / rpm)
Diâmetro x Curso (mm)
Taxa de Compressão 

Sistema ISG - Função "Idle, Stop & Go"
Tração
Transmissão 6 Velocidades Manual 7 Velocidades DCT

Dianteira
Traseira

Tipo
Raio de viragem minimo (m)

Travagem assistida
Dianteiros 
Traseiros

Tipo de jantes

Dimensão das jantes

Pneus 

Pneu de socorro

Kit de mobilidade

Comprimento 
Largura
Altura
Distância entre eixos
Vias dianteira

Vias traseira

Altura ao solo

Dimensões interiores (mm)
Espaço para cabeça 
Espaço para ombros
Espaço para pernas

Espaço para ancas

Tara (kg) 1 205 1 230
Peso bruto (kg) 1 630 1 660
Peso rebocável com; sem travão (kg)
Depósito de combustível (l)
Volume da bagageira (l) - VDA Min. / Max

Low (l/100Km) 7,2 7,0
Medium (l/100Km) 5,2 5,2
High (l/100Km) 4,6 4,6
Extra High (l/100Km) 5,7 5,8
Combined (l/100Km) 5,5 5,5

Emissões CO2 - Combinado (g/km) 124 124

Aceleração em segundos (0-100km/h) 10,7 11,7

Velocidade Máxima (km/h) 183 180

Garantias

Viatura

Pintura/Corrosão
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HYUNDAI BAYON MY21

10 : 5
71 X 84

17,5 (171,6) / 1 500 ~ 4 000

3

998
100 (74,6) / 4 500 ~ 6 000

Gasolina

G3LE

Pesos e capacidades

993 / 977
1 395 / 1 390
1 072 / 882

Consumos, emissões e performances (WLTP)

411 / 1205

1 110 /450

Não

1 352 / 1 316

Rodas

Direção

Travões
5,2

Sim

Sim
Dianteira

4 180
1 775
1 500

Tipo Mcpherson
Eixo de torção

Assistida eletricamente

ABS; EBD e BAS

Suspensão

Discos ventilados
Discos sólidos

Liga Leve

17''

205/55R17

Dimensões exteriores (mm)

As especificações técnicas e os equipamentos apresentados neste catálogo são dados a 

título meramente exemplificativo, podendo alguns opcionais não estar disponíveis ou 
A marca reserva-se o direito de os alterar, sem aviso prévio. Para melhor conhecimento dos 

7 Anos s/ Limite de Kms

12 Anos s/ Limite de Kms

2 580

165

1 546
1 552
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1.0 T-Gdi (100cv) 6MT

1.0 T-Gdi (100cv) 7DCT

Versão Premium

Model Code SWW5K5G17 / SWW5K5G1U

OCN F08Y / F395 / F304

Apoio para braços dianteiro com compartimento para arrumações S

Ar condicionado automático 1 zona com sistema de desembaciamento automático S

Chave retráctil com comando à distância S

Seletor do Modo de Condução (Normal e Sport)

Coluna de direção com regulação manual em altura e profundidade S

Comandos no volante S

Cruise Control S

Vidro do condutor com função automática S

Vidros dianteiros elétricos S

Vidros traseiros elétricos S

Banco traseiro rebatível assimetricamente (60/40) S

Bluetooth com reconhecimento de voz S

Computador de bordo com ecrã "Supervision Cluster" de 10,25' policromático

Rádio Digital com ecrã tátil de 8" com 6 altifalantes (2 Tweeters e 4 Colunas)

Integração de smartphone Apple Carplay e Android Auto wireless S

Luz ambiente S

Porta USB na 1º fila S

Porta USB na 2º fila S

Volante e alavanca da caixa de velocidades em pele S

Espelhos retrovisores com indicadores de mudança de direção em LED S

Espelhos retrovisores com recolha elétrica S

Espelhos retrovisores com regulação elétrica S

Faróis dianteiros em halogéneo

Faróis traseiros em halogeneo

Jantes em liga leve de 17"

Luzes de circulação diurna em LED S

Vidros laterais traseiros e óculo traseiro privativos S

Hyundai Smart Sense

- Travagem Autónoma de Emergência (FCA)

- Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA)

- Alerta de Fadiga do Condutor (DAW)

- Controlo Automático dos Máximos (HBA)

- Controlo de Arranque em Subida (HAC)

- Alerta de passageiros nos bancos traseiros (ROA)

S

6 Airbags - Condutor, passageiro, laterais dianteiros e de cortina S

ABS e EBD S

Alarme e imobilizador S

Alerta de esquecimento de colocação do cinto de segurança S

Bloqueio automático das portas (após o arranque) S

Câmara de auxílio ao estacionamento traseiro S

Controlo Eletrónico de Estabilidade (ESC) S

E-Call S

Indicador de perda de pressão dos pneus (TPMS) "Low line" S

Sensor de chuva (Limpa para-brisas de ativação automática) S

Sensor de luz (Faróis de acendimento automático) S

Sensores de estacionamento traseiros S

Two Tone O

Opcional

Segurança

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS HYUNDAI BAYON MY21

Conforto

Interior

Exterior


