
BAYON





Een nieuw  
perspectief.

Het is tijd om de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. De volledig nieuwe Hyundai BAYON 
is compact en gemakkelijk te rijden. De hogere zitpositie en het geweldige overzicht rondom geeft je 
optimale controle en vertrouwen. Een geweldig beginpunt om de wereld te ontdekken.

De BAYON – compact vanbuiten, groots vanbinnen – maakt een blijvende indruk. Deze stijlvolle en 
slanke crossover SUV combineert op elegante wijze het SUV-erfgoed van Hyundai met Hyundai’s 
nieuwe designtaal, Sensuous Sportiness. De BAYON zit niet alleen vol met smart tech voor de beste 
veiligheids- en connectiviteitsfuncties in zijn klasse, hij biedt ook intelligente efficiency met zijn  
innovatieve aandrijflijn met 48-volt mild hybrid-technologie.



Onderscheidend design.

Met zijn scherpe lijnen en opvallende proporties onderscheidt de Hyundai BAYON zich nadrukkelijk. De ranke lucht-
inlaat strekt zich uit over het front en accentueert met de smalle LED-dagrijverlichting de breedte van de BAYON.  
In combinatie met de pijlvormige koplampen en de brede grille geeft dat deze dynamische crossover een uniek  
uiterlijk. De dynamische schouderlijn van de flanken trekt het oog naar de krachtige grafische elementen en de 
sportieve wigvorm van de carrosserie. Ook de achterzijde van de BAYON is voorzien van pijlvormige LED-verlichting. 
Een smalle rode accentlijn verbindt de fraaie achterlichtunits, die op de uiterste hoeken van de carrosserie eveneens 
de breedte van de BAYON benadrukken. De grote achterruit en de elegant gevormde achterklep onderstrepen het 
feit dat deze opvallende urban SUV meer dan voldoende ruimte biedt voor jou en je passagiers.







Verfrissend ruim.

De designers van Hyundai hebben het interieur van de Hyundai BAYON een lichte, moderne sfeer gegeven. Geïnspireerd door  
vormen uit de natuur omarmen de portieren op elegante wijze het dashboard. De vorm van de portieren past perfect bij het 
instrumentenpaneel en de LED-sfeerverlichting zorgt voor een subtiel, maar verfijnd blauw accent in de cockpit. Voor een nog 
nadrukkelijker hightech look in de beste digitale cockpit in deze klasse kun je kiezen voor een 10,25-inch volledig digitaal  
instrumentenpaneel met een 10,25-inch Multimediascherm met navigatie of een 8-inch Multimediascherm. En als het gaat om 
veelzijdigheid, dan krijg je met de BAYON het beste van twee werelden: het comfort en de interieurruimte van een SUV gecombi-
neerd met de wendbaarheid en de brandstofefficiëntie van een compacte crossover. Je passagiers zullen het ruimtelijke interieur 
en de beenruimte waarderen – en de bagageruimte van 321 liter (met de achterbankleuning neergeklapt maar liefst 1.115 liter) 
biedt genoeg ruimte voor alles wat je wilt meenemen.



Connectiviteit speelt een belangrijke rol in mobiliteit. Daarom is een kos-
teloos 5-jarig abonnement op Hyundai Bluelink inbegrepen bij de aankoop 
van een nieuwe Hyundai. Bluelink geeft je via een app inzage in onder meer 
de status van de auto, je ritten en de locatie van de auto. Bovendien kun je 
Bluelink helemaal aanpassen aan jouw wensen. Hyundai Bluelink maakt het 
autorijden nog leuker, comfortabeler en veiliger (leverbaar vanaf de Comfort 
Smart-uitvoering).

Je kunt de Hyundai Bluelink-app downloaden in de Play Store (Google) en 
de App Store (Apple).

Altijd 
connected.





Bluelink in combinatie met  
LIVE Services.
In combinatie met LIVE Services – een kosteloos 5-jarig abonnement op deze dienst van TomTom is in be-
grepen – zijn de mogelijkheden van Bluelink ongekend. LIVE Services zijn zogenoemde ‘live connected’- 
services: actuele informatie en updates voor elke service, zoals verkeersinformatie of weerberichten, worden 
via Bluelink rechtstreeks naar het navigatiesysteem in je auto verzonden en doorgestuurd. Je hoeft dus niets 
te activeren en geen mobiele telefoon op je navigatiesysteem aan te sluiten. Neem plaats achter het stuur en 
het systeem doet de rest.



Connected Routing
Geniet van een nauwkeurigere voorspelling van 
de drukte op de weg, een preciezere berekening 
van de aankomsttijd en betrouwbaardere route-
berekeningen. Met Connected Routing wordt de 
route niet meer berekend door de processor van 
het navigatiesysteem in de auto, maar door een 
krachtige server in de Hyundai-cloud.

Last Mile Guidance
Wanneer je je Hyundai BAYON moet parkeren 
voordat je de bestemming bereikt, kun je de navi-
gatie van de auto overdragen aan de Bluelink-app. 
Met behulp van augmented reality begeleidt jouw 
smartphone je precies naar waar jij naartoe wilt.

Actuele brandstofprijzen
Vind eenvoudig tankstations in de buurt met de 
gunstigste prijs, de openingstijden en de betaal-
mogelijkheden.

Vind eenvoudig een parkeerplaats
Kies en vergelijk via Bluelink de parkeeropties in 
parkeergarages, op parkeerterreinen en langs de 
weg.

Bestemming versturen naar de auto
Is je Hyundai BAYON uitgerust met het navigatie-
systeem, dan kun je de Bluelink-app gebruiken om 
je bestemming op te zoeken terwijl je niet in de 
auto zit. Bluelink synchroniseert vervolgens met 
het navigatiesysteem in de auto en je route wordt 
geladen. Zo kun je vertrekken wanneer jij dat wil.

‘Find my car’
Weet je niet meer precies waar je je Hyundai 
BAYON hebt geparkeerd? Geen probleem. De 
‘Find my car’-functie in de Bluelink-app toont je 
de exacte (parkeer)locatie van je Hyundai BAYON. 
Daardoor vind je hem altijd makkelijk terug op een 
groot parkeerterrein of in een volle parkeergarage.

Op afstand ver-/ontgrendelen
Ben je vergeten je Hyundai BAYON af te sluiten? 
Maak je geen zorgen, hij laat het je weten door via 
de Bluelink-app een pushbericht naar je smart-
phone te sturen. Vervolgens kun je de auto via die 
app, na het invoeren van een pincode, met slechts 
een druk op de knop alsnog vergrendelen.

On-demand diagnose
Je kunt via de Bluelink-app op je smartphone een 
volledige diagnose van de technische staat van je 
Hyundai BAYON laten uitvoeren.

P



Hyundai SmartSense
Extra veiligheid en gemoedsrust.

Met Hyundai SmartSense, onze geavanceerde assistentiesystemen, biedt elke nieuwe Hyundai het
nieuwste op het gebied van actieve veiligheid. Van automatisch remmen of snelheid minderen tot
aan het signaleren van voertuigen in de dodehoek; SmartSense waarschuwt je voor alle mogelijke
gevaren rondom de auto – om jou extra veiligheid en gemoedsrust te geven.



Autonome rijbaanassistentie (LFA)
Dit systeem houdt de auto in het midden van zijn rijstrook bij  
snelheden tussen 0 en 180 km/u, zowel op de snelweg als in  
de stad.

Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC)
Maakt gebruik van het navigatiesysteem om te anticiperen op 
een naderende bocht of een recht stuk op de snelweg door de 
snelheid aan te passen voor extra veiligheid.

Noodremassistent (FCA) met voetgangerherkenning 
Waarschuwt op basis van de input van radar en camerasensoren 
voor noodsituaties. Indien nodig remt de auto automatisch. FCA 
treedt in werking als het een voertuig, fietser of voetganger vóór 
de auto detecteert.

Actieve rijbaanassistentie (LKA)
Houdt de BAYON binnen de lijnen van de rijstrook en gebruikt 
daarvoor de camera aan de voorzijde. Overschrijd je een weg-
markering zonder dat je de richtingaanwijzer hebt ingeschakeld, 
dan geeft LKA een waarschuwingssignaal en voert indien nodig 
een stuurcorrectie uit.

Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA)
Maakt gebruik van radar en waarschuwt je met een lichtsignaal 
in de buitenspiegel voor weggebruikers in de dodehoek. Indien 
nodig voert het systeem automatisch een remingreep uit om een 
aanrijding te (helpen) voorkomen.

Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R)
Remt bij het achteruit inparkeren de auto automatisch af om een 
aanrijding met voetgangers of obstakels te (helpen) voorkomen.



Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA)
Waarschuwt én remt automatisch voor kruisend verkeer tijdens 
het achteruitrijden.

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA)
Waarschuwt je met akoestische en visuele signalen als je de  
snelheidslimiet overschrijdt.

Vermoeidheidsherkenning (DAW)
DAW signaleert tekenen van vermoeidheid of afleiding en geeft  
je een waarschuwing. Er verschijnt een pop-up bericht in het 
instrumentarium dat je een pauze voorstelt.

Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)
Dit slimme systeem voor in het stadsverkeer waarschuwt je als je 
voorligger, bijvoorbeeld bij een verkeerslicht of in een file, weer in 
beweging komt.

Grootlichtassistent (HBA)
Signaleert tegemoetkomende voertuigen en voorliggers in  
dezelfde rijstrook en past de verlichting daar automatisch op aan.





BAYON
Accessoires

Accessoires:
aan jou de keuze.

Maak je Hyundai BAYON nog meer naar 
jouw wens met de originele Hyundai- 
accessoires. Zoals fraaie lichtmetalen 
velgen, striping, een waterdichte bagage-
bak en praktische LED-verlichting in de 
achterklep. Vraag je Hyundai-dealer naar 
meer informatie over de accessoires voor 
de Hyundai BAYON.

Meer weten? Kijk voor uitgebreide 
informatie over alle leverbare accessoires  
in de accessoirebrochure of op  
www.hyundai.com/nl/bayon/accessoires.

LED-verlichting bagageruimte en achterklep Zo heb je altijd genoeg licht als het donker is en je nog iets wilt pakken achter uit de Hyundai BAYON.

Lichtmetalen 17-inch velg Het accessoire om je 
 Hyundai BAYON verder te verfraaien. De wielen be-
palen namelijk voor een groot deel de uitstraling van 
een auto. Deze velg is speciaal ontwikkeld, getest en 
goedgekeurd voor de Hyundai BAYON.

Striping ‘racing stripes’ Geef jouw Hyundai BAYON
een nog sportievere uitstraling met striping! Er is
diverse striping verkrijgbaar in de kleuren hoogglans
wit, zeeblauw en matzwart.

Bagagebak Het vervoer van natte of vieze spullen 
wordt makkelijker dan ooit met deze waterdichte 
bagagebak. 



De meeste kennis, de beste service, de juiste gereedschap-
pen en originele Hyundai-onderdelen tegen transparante, 
gunstige prijzen. Bij de Hyundai-dealer is jouw Hyundai 
in goede handen. Wij ontzorgen je van A tot Z, of het nu 
om groot of klein onderhoud, APK, een autoverzekering of 
directe hulp bij een lekke band gaat.

Je wil vooral genieten van je Hyundai. Daar is hij tenslotte ook voor bedoeld. De Hyundai-dealer begrijpt dit als geen ander. 
Verwacht daarom een zeer breed dienstenpakket, met onder meer:

Service op maat.

% 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
% Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift
% APK
% Hyundai Mobiliteitsgarantie (pechhulp)
% Hyundai Verlengde Garantie
% Hyundai Originele Onderdelen
% Hyundai Bandenservice
% Hyundai Ruitenservice

% Hyundai Aircoservice
% Hyundai Navigatie Onderhoud en updates
% Hyundai Originele Accessoires
% Hyundai Autoverzekering
% Hyundai Erkend Schadeherstel



Hyundai Motor Company is een van de succesvolste autofabrikanten  
van dit moment – en de op drie na grootste autoproducent ter wereld.   
In Nederland behoort Hyundai al ruim een decennium lang bij de top 10 
van succesvolste automerken. De kracht van Hyundai zit in constante 
innovatie en de ambitie om continu te blijven presteren.  

 
Hyundai maakt er geen geheim van uit te willen groeien tot het duur-
zaamste automerk ter wereld. Om het rijden in een auto met een zeer 
lage of zelfs géén CO2-emissie voor iedereen toegankelijk te maken, geeft 
Hyundai volop voorrang aan schone mobiliteit. Niet voor niets is Hyundai 
de enige autofabrikant ter wereld die naast benzine- en dieselmotoren 
alle denk bare elektrische aandrijflijnen levert: volledig elektrisch, hybride, 
mild- hybride, plug-in hybride en zelfs waterstof-elektrisch.

Voor de toekomst ligt Hyundai’s focus op het bedenken én produceren 
van nieuwe innovatieve technieken waar iedereen van kan profiteren. 
Auto’s zullen steeds meer verbonden zijn met het dagelijks leven van 
mensen. Onder meer door autonoom rijden en innovaties om het welzijn 
van mensen te verbeteren, zoals het (draadloos) koppelen van mobiele 
apparaten met de auto en het volledig verbinden van jouw auto met het 
internet. Hyundai’s langetermijnstrategie is om een vooraanstaande rol  
te spelen in de ontwikkeling van smart cities, kunstmatige intelligentie  
en milieuvriendelijke initiatieven als de realisatie van een emissieloze 
waterstofmaatschappij.

Onze toekomst, 
jóuw toekomst.





Service op maat 

Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele, 
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai je bij 
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en heb 
je de mogelijkheid je Hyundai twee keer per jaar gratis preventief te laten 
inspecteren op mogelijke ongemakken. Kijk voor meer informatie over de 
services van Hyundai op www.hyundai.com/nl/services.

De in deze brochure gebruikte foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie, en kunnen wat betreft 
de specificaties afwijken van de standaardspecificaties per type. Aan de foto’s kunnen geen 
rechten worden ontleend. Sommige afgebeelde specificaties zijn mogelijk niet beschikbaar voor 
de Nederlandse markt. Hyundai behoudt zich het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen 
te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder verplichting de reeds op de markt zijnde 
auto’s te wijzigen. Raadpleeg voor alle zekerheid de Hyundai-dealer. Het is mogelijk dat sommige 
van de getoonde of omschreven opties in deze brochure niet tot de standaarduitrusting behoren. 
Deze zijn veelal beschikbaar tegen meerprijs. Druk- en zetfouten voorbehouden. Zie voor de actuele 
garantievoorwaarden www.hyundai.com/nl/garanties. M
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Onbeperkte
Kilometer Garantie

Meer weten?
Wil je meer weten over de Hyundai BAYON? Ga voor uitgebreide 
informatie naar www.hyundai.com/nl/bayon. Bekijk instructievideo’s 
van de Hyundai BAYON op www.hyundai.com/nl/bayon/instructievideo.

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14
Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
Tel. (0252) 240 340
www.hyundai.nl




