
BAYON



Pripravený pre 
nové vrcholy.

Úplne nový BAYON je crossover SUV s kompaktnými vonkajšími rozmermi a veľkým vnútorným 
priestorom, navrhnutý tak, aby zanechal trvalý dojem. Je vybavený najmodernejšími inteligentnými 
technológiami ako najlepšie bezpečnostné systémy v triede a funkcie digitálnej konektivity. Vďaka 
inovatívnym pohonným jednotkám dosahuje vysokú efektivitu a môže byť vybavený aj systémom mild 
hybrid 48 V. Zvýšená poloha sedadla a vynikajúci výhľad na všetky strany vám dodávajú pocit slobody 
a uľahčujú ovládanie. To je ideálny spôsob, ako sa pozerať na svet.
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Dizajn, 
ktorý vyniká.

So svojimi ostrými líniami a nápadnými proporciami BAYON vystupuje z masy dnešných 
automobilov. Elegantným spôsobom kombinuje tradíciu SUV značky Hyundai s novými 
výrazovými prostriedkami dizajnu v duchu zmyselnej športovosti. Je nezameniteľný z každého 
uhla pohľadu. Bočný profil definuje športový klinový tvar a zašpicatené zadné stĺpiky karosérie, 
ktoré priťahujú pohľad na jedinečné grafické prvky na zadnej časti karosérie. 
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Charakteristický 
z každého uhla.

Sebavedomý a jedinečný BAYON vyjadruje jednoznačné posolstvo svojimi športovými líniami a elegantnou integráciou 
hlavných dizajnových prvkov modelov SUV značky Hyundai. Svetlomety šípového tvaru a široká maska chladiča 
harmonizujú s úzkou štrbinou na vstup vzduchu v najvyššej časti predného čela, lemovanou úzkymi LED dennými 
svetlami. Tieto prvky vytvárajú jedinečnú tvár tohto modelu.
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Sebavedomý a originálny.

Charakteristické šípové LED zadné svetlá predstavujú symbolický výkričník za expresívnym dizajnom 
modelu BAYON. Svojou polohou v rohoch karosérie vizuálne rozširujú zadnú časť karosérie. Pod 
zväčšeným zadným oknom je na elegantne tvarovaných dverách batožinového priestoru úzka 
horizontálna červená línia spájajúca zadné svetlá, ktorá zvýrazňuje priestrannosť a športový charakter 
tohto mestského crossovera.
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Široká maska chladiča so svojimi prekladanými obdĺžnikovými prvkami sa rozširuje smerom nadol. Spolu s atletickým nárazníkom 
obsahujúcim lichobežníkový strieborný otvor na vstup vzduchu vytvára energický postoj vozidla na ceste.

BAYON zdieľa základné dizajnové prvky rodiny SUV značky Hyundai. Ako trojdielne svetlomety full LED so 
smerovými svetlami, oddelené od vyššie položených denných svetiel, vytvárajúce charakteristický vzhľad.

Naši dizajnéri umiestnili šípové LED zadné skupinové svetlá až do rohov karosérie, 
aby vizuálne zvýraznili jej šírku.

Dizajnové prvky.
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Technológia 
pre ľudskosť.

Ľudia sú vysoko sofistikované bytosti, no nie sú dokonalí. Stratíme kľúče, rozlejeme 
kávu alebo zabudneme odbočiť. To nás robí ľudskými. A dobrou správou je, že nikto 
nemusí byť dokonalý. Pretože úplne nový BAYON je vybavený širokým portfóliom 
inteligentných technológií. Naše najmodernejšie asistenčné systémy, komfortné prvky 
a funkcie digitálnej konektivity sú perfektnou odpoveďou na ľudskú nedokonalosť. 
Pridali sme viac technológie, aby ste mohli byť ľudskejší.
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Vychutnajte si najlepšiu 
konektivitu v triede.

So svojím digitálnym prístrojovým panelom a špičkovým systémom infotainmentu vám BAYON poskytuje najmodernejšiu 
inteligentnú technológiu uľahčujúcu váš život a spríjemňujúcu jazdu. Vychutnajte si najmodernejšiu konektivitu s dvoma veľkými 
displejmi s funkciou delenej obrazovky. Digitálny prístrojový panel s uhlopriečkou 26 cm (10,25") a centrálny dotykový displej 
s rovnakou uhlopriečkou 26 cm (10,25") spolu vytvárajú elegantný vzhľad high-tech a maximálnu využiteľnosť. A so službami 
Bluelink® Connected Car Services môžete svoj automobil ovládať zo svojho smartfónu – alebo hlasom. Zahŕňajú aj na 5 rokov 
predplatené služby LIVE Services s dopravnými informáciami v reálnom čase, správami o počasí, informáciami o bodoch záujmu 
POI a upozorneniami na rýchlostné radary a kamery*. Apple CarPlay™ a Android Auto™ umožňujú pripojiť váš smartfón a ovládať 
prehrávanie hudby, funkcie telefónu a aplikácie na veľkej obrazovke. A po prvý raz vo vozidle tejto veľkostnej kategórie je pri 
audiosystéme s dotykovým displejom 20,3 cm (8") k dispozícii zrkadlenie smartfónu s bezdrôtovým pripojením, takže už 
nemusíte telefón pripájať káblom. 

Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná značka Apple Inc. Android Auto™ je registrovaná ochranná značka Google Inc.
* Upozornenia na rýchlostné radary a kamery nie sú k dispozícii vo všetkých štátoch.
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P
Connected Routing

Využite aktuálnejšie dopravné informácie, presnejší výpočet 
času príjazdu do cieľa a spoľahlivejšie prepočítavanie trasy, 
aby ste došli do cieľa rýchlejšie. Nový výkonnejší server 
Hyundai Cloud využíva dáta v reálnom čase a historické dáta 
pre lepší návrh trasy a presnejšie prognózy.

Navádzanie pre posledný úsek cesty

Ak ste zaparkovali svoj BAYON predtým, ako ste došli do 
cieľového miesta, môžete si prevziať navigáciu z automobilu 
do aplikácie Bluelink. Potom vás váš smartfón zavedie presne 
na miesto pomocou Google Maps alebo rozšírenej reality.

Aktuálne informácie o cenách paliva 

Nájdite čerpaciu stanicu s výhodnejšou cenou – táto služba 
vám poskytuje kontinuálne aktualizované ceny paliva 
a informácie o polohe čerpacích staníc, otváracích hodinách 
a spôsoboch platby – všetko zobrazené na obrazovke vášho 
navigačného systému.

Parkovanie na komunikáciách a verejných parkoviskách 

Rýchlejšie nájdite parkovacie miesto a parkujte efektívnejšie 
a bez stresu. Funkcia informácií o parkovacích miestach vám 
pomôže nájsť a porovnať možnosti parkovania v garážach, na 
parkoviskách a na parkovacích miestach na komunikáciách.

Ovládajte svoj automobil zo svojho smartfónu – alebo hlasom. Vďaka službám Bluelink® Connected Car Services BAYON disponuje najmodernejšou digitálnou konektivitou ako online hlasové ovládanie * 
a množstvo ďalších komfortných funkcií, ktoré môžete ovládať pomocou aplikácie Bluelink. Navigačný systém zahŕňa aj na 5 rokov predplatené online služby Hyundai LIVE Services.

Zaslanie cieľa do vozidla

Jednoducho nasadnite a stlačte gombík na spustenie 
navigácie. Ak je váš BAYON vybavený navigačným systémom, 
môžete využiť aplikáciu Bluelink na vyhľadanie cieľa, keď ste 
mimo vozidla. Bluelink sa potom zosynchronizuje s vaším 
navigačným systémom, prenesie doň trasu a je tak okamžite 
pripravený. 

Vyhľadanie vozidla

Zabudli ste, kde ste zaparkovali? Nijaký problém. Stačí otvoriť 
aplikáciu Bluelink a mapa vás zavedie k vozidlu.

Diaľkové zamknutie a odomknutie dverí

Zabudli ste zamknúť svoj automobil? Nebojte sa, váš BAYON 
vás na to upozorní notifikáciou vo vašom smartfóne. Potom 
po vložení svojho kódu PIN môžete zamknúť alebo odomknúť 
dvere na diaľku pomocou tlačidla v aplikácii Bluelink.

Diaľková diagnostika vozidla

Pre pokoj v duši môžete spustiť kompletnú diagnostiku 
vozidla prostredníctvom aplikácie Bluelink vo svojom 
smartfóne.

Bluelink® Connected Car Services.

* Hlasové povely sú dostupné len vo vybraných jazykoch.
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Vychutnajte si 
to najlepšie 
z dvoch svetov.
BAYON pri kompaktných vonkajších rozmeroch ponúka komfort a priestor SUV v kombinácii s interiérom vhodným 
pre rodinu. To vám dáva to najlepšie z dvoch svetov. Vďaka kompaktným rozmerom je obratný, vyššia poloha sedadla 
a dobrý výhľad na všetky strany umožňujú suverénne ovládanie. A keď sa rozhodnete pre akékoľvek dobrodružstvo, 
tento kompaktný crossover poskytuje veľký priestor pre posádku aj batožinu. S veľkorysým priestorom na nohy vzadu 
a batožinovým priestorom so základným objemom 411 litrov s inteligentným krytom BAYON vo svojom segmente vyniká 
štýlom a priestrannosťou.
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Sofistikovaný interiér
high-tech.

Elegantne modelovaný kokpit modelu BAYON je navrhnutý pre digitálny vek. Vzhľad high-tech s dvoma displejmi 
s uhlopriečkou 26 cm (10,25") ďalej zvýrazňuje modré náladové LED osvetlenie, vytvárajúce sofistikovaný akcent v interiéri. 
Modelované obklady dverí elegantne nadväzujú na prístrojový panel tvarmi inšpirovanými prírodou. Horizontálne lamely 
dodávajú centrálnemu dotykovému displeju nekonvenčný vzhľad, vizuálne zvýrazňujúci vnútornú šírku kabíny. A určite si 
obľúbite aj komfortnú, zvýšenú polohu sedadiel, ktoré sú štandardne potiahnuté vysoko kvalitnou látkou.
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Tlačidlo e-call

Táto funkcia automaticky zavolá pomoc, keď sa pri nehode nafúknu airbagy. Okrem toho môžete pomoc v núdzi 
kedykoľvek zavolať aj stlačením tlačidla SOS – 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Parking Assist

Zaparkovať na tesné miesto je jednoduché a pohodlné. Poloautomatické parkovanie podporuje množstvo senzorov 
a osobitný softvér.

Ozvučovací systém Bose

Vychutnajte si čistý a sýty zvuk s ozvučovacím systémom Bose kategórie high-end. S ôsmimi vysokovýkonnými reproduktormi 
a subwooferom sprostredkúva jedinečný zážitok z hudby, spríjemňujúci každú jazdu.

Bezdrôtová nabíjačka.

Priehradka na rýchle bezdrôtové nabíjanie s výkonom 10 W je umiestnená v pohodlnom dosahu v stredovej konzole a umožňuje 
indukčné nabíjanie smartfónov kompatibilných so štandardom Qi bez použitia kábla.

Komfortné prvky.
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Efektivita 
a pôžitok 
z jazdy.

BAYON bol vyvinutý s cieľom znížiť emisie bez negatívneho ovplyvnenia pôžitku z jazdy. Prispeli 
k tomu najmä modernizované agregáty T-GDi – turbodúchadlom prepĺňané benzínové trojvalce. 
Celkovo máte na výber štyri motory s výkonmi od 62 kW (84 k) do 88 kW (120 k), z ktorých 
niektoré sa vyznačujú najvyššou efektivitou a najmenšími emisiami CO2 v triede. A ešte menšiu 
spotrebu paliva dosiahnete, keď sa rozhodnete pre motor T-GDi kombinovaný s naším 
48-voltovým systémom mild hybrid. Na výber máte okrem 5-stupňovej a 6-stupňovej manuálnej 
prevodovky aj 6-stupňovú inteligentnú manuálnu prevodovku iMT a 7-stupňovú dvojspojkovú 
prevodovku DCT. Niektoré motory sú vybavené funkciou prispôsobenia otáčok, ktorá automaticky 
synchronizuje otáčky motora pre mäkšie a komfortnejšie radenie smerom nadol. BAYON je prvým 
SUV značky Hyundai s touto technológiou, ktorá sa inak používa iba vo vysokovýkonných 
modeloch. 
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Inteligentná manuálna prevodovka

Nová inteligentná manuálna prevodovka iMT (Intelligent Manual Transmission), skonštruovaná pre šetrenie paliva, automaticky odpája motor od prevodovky pri jazde konštantnou rýchlosťou, 
keď vodič uvoľní pedál akcelerátora a vozidlo prejde do režimu „plachtenia“*.

* Podľa spôsobu jazdy

48-voltový systém mild hybrid 

Ušetrite palivo a znižujte emisie s voliteľným 48-voltovým systémom mild hybrid. Pri akcelerácii podporuje spaľovací motor prídavným krútiacim momentom 60 Nm – podľa stavu nabitia batérie a intenzity 
akcelerácie. Tým sa výrazne znižuje spotreba paliva a emisie CO2. Systém mild hybrid je výhodný aj v mestskej premávke, pretože po zastavení umožňuje rýchlejší opätovný štart spaľovacieho motora, čím ďalej 
znižuje spotrebu paliva. Štartovací generátor MHSG (Mild Hybrid Starter Generator) je pripojený drážkovaným remeňom ku kľukovému hriadeľu motora. Pri spomaľovaní a brzdení MHSG rekuperáciou premieňa 
kinetickú energiu na elektrickú energiu, ktorou dobíja 48 V batériu.

Najmodernejšia technológia šetriaca palivo. 
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Najlepšie 
bezpečnostné 
vybavenie 
v triede.

BAYON zdieľa svoju DNA robustnosti a bezpečnosti s inými členmi rodiny SUV značky Hyundai – a dopĺňa ju 
optimálnymi bezpečnostnými prvkami. S naším kompletom vyspelých asistenčných systémov Hyundai Smart Sense 
je jedným z najlepšie vybavených automobilov vo svojej triede – pre vašu bezpečnosť a bezstarostnosť. 
A najlepšie na tom je, že mnoho z týchto prvkov tvorí súčasť štandardného vybavenia.
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Systém na nasledovanie jazdného pruhu (LFA)

Aktivovaný asistenčný systém LFA automaticky udržiava vozidlo v strede jazdného 
pruhu v rozsahu rýchlosti od 0 do 180 kilometrov za hodinu na diaľniciach 
a mestských uliciach. 

Adaptívny tempomat využívajúci údaje z navigácie (NSCC)

Adaptívny tempomat NSCC využíva informácie o priebehu cesty z navigačného 
systému a pri automatickej regulácii rýchlosti v záujme bezpečnosti zohľadňuje 
blížiace sa zákruty a rovinky na diaľnici.

Systém autonómneho núdzového brzdenia (FCA)

Asistenčný systém monitoruje premávku pred vozidlom, a keď hrozí riziko kolízie 
s vozidlom náhle brzdiacim vpredu alebo s chodcom či cyklistom, najprv vás 
upozorní a potom aj automaticky zabrzdí. Teraz je rozšírený o funkciu 
odbočovacieho asistenta, ktorý zabraňuje kolízii s protiidúcim vozidlom 
pri odbočovaní vľavo na križovatke.

Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA)

Využíva prednú kameru na monitorovanie čiar vodorovného dopravného značenia 
jazdného pruhu. Ak má vozidlo tendenciu neúmyselne vybočiť z jazdného pruhu, 
systém vás upozorní a ak je to potrebné, vráti vozidlo do správneho smeru 
korekciou riadením.

Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla (BCA)

Systém využíva dva radarové senzory v zadnom nárazníku a upozorňuje vás na iné 
vozidlá v oblasti mŕtvych uhlov vonkajších spätných zrkadiel. Ak v takej situácii 
aktivujete smerové svetlá pre zmenu smeru, systém vydá akustický výstražný 
signál. 

Asistent upozornenia na chodcov a predmety približujúce sa pri parkovaní 

a cúvaní (PCA-R)

Ak pri cúvaní do tesných parkovacích miest hrozí kolízia s prekážkami alebo 
chodcami, systém vás na to upozorní a automaticky zabrzdí vozidlo.

Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní 

(RCCA)

Pri cúvaní na cestu z miesta s obmedzeným výhľadom vás systém nielen 
upozorňuje na vozidlá približujúce sa zboku, ale – ak je to potrebné 
– aj automaticky zabrzdí.

Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti – asistent sledovania dopravných 

značiek (ISLA)

Upozorňuje vás akustickou a vizuálnou výstrahou na prekročenie povolenej 
rýchlosti. V kombinácii s manuálnym obmedzovačom rýchlosti alebo adaptívnym 
tempomatom môže ISLA automaticky prispôsobovať rýchlosť vozidla.

Systém na sledovanie únavy vodiča (DAW)

Keď systém identifikuje odchýlku spôsobenú únavou, upozorní vás zvukovou 
výstrahou a vyskakujúcou správou v združenom prístroji na potrebu prestávky 
na odpočinok.

Upozornenie na odjazd vpredu stojaceho vozidla (LVDA)

Táto inteligentná funkcia pre jazdu v meste upozorní vodiča, keď sa vozidlo vpredu 
rozbehne po zastavení na semafore alebo v dopravnej zápche.

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (HBA)

Menej stresu a vždy optimálne osvetlená cesta. HBA v noci pomocou kamery 
registruje protiidúce vozidlá i vozidlá idúce vpredu a podľa potreby automaticky 
prepína na tlmené svetlá.
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Originálne 
príslušenstvo.

Vyberte si farebné dekoračné prvky do interiéru a na karosériu. Vrhnite sa do dobrodružstiev s originálnym 
príslušenstvom Hyundai, ktoré vám uľahčuje prepravu športového náradia a špecifických nákladov. Alebo si 
vyberte prvky, ktoré zvýšia komfort posádky alebo pomôžu udržať váš úplne nový BAYON v kondícii nového 
vozidla. Máte toho veľa na výber – je to len na vás!
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Pripravený na každú príležitosť.

Deliaca mreža.

Mreža medzi operadlom zadného sedadla a stropom sa dá jednoducho nainštalovať a pri preprave psa oddeľuje batožinový 
priestor od kabíny bez toho, aby vám bránila vo výhľade smerom dozadu.

Rohož do batožinového priestoru.

Presné rozmery pre dokonalú ochranu. Je jedno, čo prepravujete, táto kvalitná velúrová rohož ochráni podlahu vášho 
batožinového priestoru pred opotrebovaním. 

LED osvetlenie batožinového priestoru.

Už sa nemusíte obávať hľadať niečo v tme. LED svetlá v batožinovom priestore a na jeho dverách sa automaticky rozsvietia 
po otvorení. Vďaka tomu máte priestor vnútri i vonku perfektne osvetlený.  

Kryty vonkajších spätných zrkadiel.

Dodajte nápadný dizajnový prvok a farebný akcent svojmu vozidlu krytmi vonkajších spätných zrkadiel v kontrastnej farbe. 
Na výber aj v červenej a čiernej farbe.
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Farby karosérie.
Prejavte sa. Môžete si vybrať z deviatich farieb karosérie zvýrazňujúcich nápadnú siluetu vášho modelu BAYON, vrátane nového odtieňa Mangrove Green. 
Okrem toho si môžete objednať strechu kabíny a kryty vonkajších spätných zrkadiel lakované v kontrastnej farbe Phantom Black Pearl pre individuálny vzhľad podľa vášho vkusu.

Phantom Black Pearl Sleek Silver Metallic 

na želanie so strechou 
Phantom Black Pearl

Elemental Brass Metallic 

na želanie so strechou 
Phantom Black Pearl

Aurora Gray Pearl Polar White 

na želanie so strechou 
Phantom Black Pearl

Intense Blue Pearl 

na želanie so strechou 
Phantom Black Pearl

Mangrove Green Pearl 

na želanie so strechou 
Phantom Black Pearl 

Aqua Turquoise Metallic 

na želanie so strechou 
Phantom Black Pearl 

Dragon Red Pearl 

na želanie so strechou 
Phantom Black Pearl
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Farby interiéru.

V interiéri modelu BAYON pokojná koncepcia farieb a materiálov s decentnými akcentmi vytvára harmonickú atmosféru, ktorá vám pomáha uvoľniť sa a sústrediť sa na jazdu. 
Starostlivo vybraná paleta neutrálnych farieb a materiálov vytvára maximálnu kompatibilitu s farbami karosérie. Štandardný je čierny interiér Full Black, na želanie sú k dispozícii 
dve dvojfarebné kombinácie.

Sedadlá Mangrove Green/BlackSedadlá Gray/BlackSedadlá Black Mono

Interiér Black Mono Interiér Black Mono & Gray Interiér Black Mono & Mangrove Green
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TECHNICKÉ ÚDAJE BAYON

KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverová, 5-miestna
ROZMERY

Celková dĺžka (mm) 4 180
Celková šírka (mm) 1 775
Celková výška – bez strešných lyžín/so strešnými lyžinami (mm) 1 490/1 500
Rázvor (mm) 2 580
Rozchod vpredu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/55 R17) 1 551 (1 545, 1 546)
Rozchod vzadu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/55 R17) 1 557 (1 551, 1 552)
Polomer otáčania (m) 5,2
Minimálna svetlá výška podvozku (mm) 165
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214 
(lepiaca sada na opravu defektu) 411/1 205

(48 V mild hybrid) 334
MOTOR 1,2 MPi 1,0 T-GDi 1,0 T-GDi 1,0 T-Gdi 48V Mild Hybrid 1,0 T-Gdi 48V Mild Hybrid

Typ zážihový radový zážihový radový zážihový radový zážihový radový zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm3) 1 197 998 998 998 998
Druh paliva BA 95 B BA 95 B BA 95 B BA 95 B BA 95 B
Počet valcov 4 3 3 3 3
Kompresný pomer 11 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1
Max. výkon (kW/k/ot./min.) 61,8/84/6 000 73,5/100/4 500 – 6 000 73,5/100/4 500 – 6 000 88,3/120/6 000 88,3/120/6 000
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) 118/4 200 172/1 500 – 4 000 172/1 500 – 4 000 172/1 500 – 4 000 200/2 000 – 3 500
Príprava zmesi viacbodové vstrekovanie priame vstrekovanie priame vstrekovanie priame vstrekovanie priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l) 40 40 40 40 40
PREVODOVKA & POHON

Typ 5-stupňová manuálna 6-stupňová manuálna 7-stupňová dvojspojková 
automatická 6-stupňová manuálna 7-stupňová dvojspojková 

automatická
Pohon 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Max. rýchlosť (km/h) 165 183 180 185 185
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 13,5 10,7 11,7 10,4 10,4
SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)

Cyklus                       – nízky 6,3 – 6,8 7.1 – 7,4 6,9 – 7,3 6,7 – 6,7 6,5 – 6,7
                                 – stredný 5,2 – 5,4 5,1 – 5,4 5,1 – 5,4 4,9 – 5,2 5,0 – 5,3
                                 – vysoký 4,8 – 5,0 4,5 – 4,8 4,5 – 4,8 4,5 – 4,8 4,5 – 4,8
                                 – veľmi vysoký 6,0 – 6,1 5,6 – 6,0 5,7 – 5,9 5,4 – 5,9 5,4 – 5,7
                                 – kombinovaný 5,5 – 5,7 5,4 – 5,7 5,4 – 5,6 5,2 – 5,5 5,2 – 5,5
CO

2
 (g/km)

Kombinovaný cyklus 124 – 129 122 – 129 122 – 128 118 – 125 118 – 124
HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg) 1 045 – 1 155 1 095 – 1 205 1 120 – 1 230 1 120 – 1 230 1 145 – 1 255
Maximálna prípustná hmotnosť (kg) 1 580 1 630 1 660 1 660 1 680
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) 910 1 110 1 110 1 110 1 110
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) 450 450 450 450 450
Maximálne zaťaženie strechy (kg) 70 70 70 70 70
RIADENIE

Typ hrebeňové s posilňovačom riadenia
NÁPRAVY

Predná McPherson so stabilizátorom
Zadná spriahnutá náprava so skrutnou priečkou
BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením
Zadné kotúčové
PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 185/65 R15, 195/55 R16, 205/55 R17

Celková šírka 1 775
Rozchod vpredu 1 551

Celková dĺžka 4 180
Rázvor 2 580

Výška

1 500

Rozchod vzadu 1 557 Jednotky: mm
Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr (všetky motorizácie)
Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.   

Rozmery. Technické údaje.Kolesá.
Pre úplne nový BAYON je k dispozícii niekoľko atraktívnych diskov kolies 
s novým dizajnom. Ponuka siaha od oceľových diskov 15" s plastovými 
ozdobnými krytmi po dvojfarebné disky z ľahkej zliatiny 16" a 17", 
dotvárajúce vycibrený vzhľad vozidla.

16” disk z ľahkej zliatiny

17” disk z ľahkej zliatiny

15” plastový kryt oceľového disku
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Čas vidieť veci  

z novej 
perspektívy.
 

Je úžasné, ako vám nová perspektíva môže pomôcť vidieť svet v lepšom svetle. A so svojím elegantne 
modelovaným dizajnom a zvýšenou polohou sedadiel je úplne nový BAYON pripravený na nové vrcholy. 
Obľúbite si pocit bezpečia a robustnosti SUV v kombinácii s komfortom priestranného interiéru a veľkým 
batožinovým priestorom. A vďaka svojim inteligentným technológiám, ako sú najmodernejšie bezpečnostné 
prvky, digitálna konektivita a vysoko efektívny pohon mild hybrid 48 V – BAYON jazdí tak dobre, ako vyzerá.
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  Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km 
sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizo-
vaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmie-
nok stanovených v garančnej knižke.

Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od 
skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu 
pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok 
a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo 
zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím pre-
dajcom Hyundai o detailoch.

Hyundai Motor Czech, s.r.o.

organizačná zložka Slovakia

Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk

skladové číslo: 045051G


