BAYON

Bensin
Förbrukning*

CO2*

Rek.
kundpris

5-växlad Manuell

5,6 l/100 km

126 g

189 900 kr

Essential

5-växlad Manuell

5,6 l/100 km

127 g

214 900 kr

1.0 T-GDi MHEV 100 hk

Essential

6-växlad Manuell

5,3 l/100 km

120 g

239 900 kr

224 900 kr

1.0 T-GDi MHEV 100 hk

Advanced

6-växlad Manuell

5,3 l/100 km

121 g

254 900 kr

239 900 kr

1.0 T-GDi MHEV 100 hk

Essential

7-växlad Automat (DCT)

5,3 l/100 km

120 g

254 900 kr

239 900 kr

1.0 T-GDi MHEV 100 hk

Advanced

7-växlad Automat (DCT)

5,3 l/100 km

121 g

269 900 kr

254 900 kr

Motor

Utrustningsnivå

Växellåda

1.25 MPi 84 hk

Pure

1.25 MPi 84 hk

Rek.
kampanjpris **

Privatleasingpris från/mån1

199 900 kr

2 860 kr

Bensin mildhybrid

Garanti

Lack

5 års nybilsgaranti med fri körsträcka

Standard

3 205 kr

1 års vägassistans

Metalliclack

6 900 kr

5 års lackgaranti

Pärleffekt

6 900 kr

12 års garanti mot genomrostning
*WLTP-standard
**Kampanjen gäller till och med 2022-12-31.
1

0 kr

 vanstående privatleasingexempel är baserat på 36 mån leasing, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta.
O
Max körsträcka 1 000 mil/år, övermil debiteras. Service ingår under avtalstiden max 3 000 mil. Sedvanlig kreditprövning sker.

Datum: 2022-09-30
Alla priser är inklusive moms och exkl. metalliclack. Hyundai Sverige förbehåller sig rätten till ändringar
utan förvarning. Med reservation för tryckfel. 5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som
är sålda av en auktoriserad Hyundai-handlare till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.

Utrustningsnivå
Pure
· 1 USB-laddare fram & 12 V-uttag

· Förberedd för dragkrok

· 15" stålfälgar m. hjulsida

· Högtalare fram

· 3,5" TFT LCD instrumentering

· Höjdjusterbart förarsäte (manuell)

· 6 airbags

· ISOFIX yttre baksäten

· 6:4 delbart baksäte

· Informationsdisplay

· ABS, ESC, HAC, MCB

· LED positionsljus (direkt-typ)

· Autobroms m. detektering av fordon, cyklister och fotgängare (FCA)

· LED varselljus

· AutoLight för aut. växling mellan varseloch halvljus

· Luftkonditionering, manuell

· Automatisk skyltavläsning (ISLA)

· Läderklädd ratt m. värme

· Bagagerumsbelysning

· Läderklädd växelspaksknopp

· Bagagerumsgolv

· Mugghållare fram

· Barnlås (manuell)

· Multifunktionsratt

· Bältesvarnare bak

· Multijusterbar ratt

· Bluetooth

· PTC-värmare

· Dimljus bak

· Rattknappar för styrning av ljud & Bluetooth

· Däckreparationssats

· Radio med DAB

· Däcktrycksvarning (TPMS)

· Stolsficka (passagerare)

· eCall

· Sidoblinkers integrerade i backspeglar

· Elmanövrerade fönsterhissar fram och bak

· Skivbromsar bak 14" & fram 15”

· Elmanövrerade- och uppvärmda ytterbackspeglar

· Solskydd fram m. spegel

· Eluppvärmda stolar fram

· Textilklädsel

· Farthållare

· Takrails

· Filhållningsassistans, aktiv (LKA) m. trötthetsvarnare (DAW)

· Utvändiga backspeglar & dörrhandtag lackerade i bilens färg

· Fjärrstyrt centrallås
Essential
· Pure-utrustning +

· Högtalare bak

· 16" aluminiumfälgar

· ISG Stop&GO (endast 1.0 T-GDi)

· 10,25" TFT LCD instrumentering

· Klimatanläggning, 1 zon

· 8" pekskärm m. trådlös Apple CarPlay & Android Auto

· Körlägesväljare (endast 1.0 T-GDi)

· Automatisk fuktsensor

· Lampor ovanför solskydden

· Aluminiumpedaler

· Mittarmstöd

· Backkamera

· Parkeringssensorer bak

· Bluetooth med röststyrning

· Regnsensor

· E-koppling (endast 1.0 T-GDi MT)

· Ställbart golv i bagageutrymmet

· Extra isolerad motorhuv

· Stämningsbelysning

· Elektriskt infällbara ytterbackspeglar

· USB (extra bak)

· Elmanövrerade fönsterhissar m. autofunktion förare

· Varningssystem för glömt barn, baksäte

Datum: 2022-09-30
Alla priser är inklusive moms och exkl. metalliclack. Hyundai Sverige förbehåller sig rätten till ändringar
utan förvarning. Med reservation för tryckfel. 5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som
är sålda av en auktoriserad Hyundai-handlare till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.

Utrustningsnivå
Advanced
· Essential-utrustning +

· Lackade innerdörrhandtag

· 17" aluminiumfälgar

· LED strålkastare m. statiskt kurvljus

· Automatiskt avbländande backspegel (ECM)

· LED bakljus

· Adaptiv farthållare m. Stop&Go (endast DCT)

· LED positionsljus (indirekt typ)

· Autobroms m. detektering av fotgängare, fordon & cyklister (FCA) &
igenkänning för fordon parkerade vid korsning (FCA-JX)

· Nyckelfritt system m. start & stopp-knapp (Smart Key)

· Dimljus fram m. projektion

· Skid plate fram & bak i svart högglans

· Dödavinkelvarnare m. varning för bakomvarande trafik

· Sidolister i krom

· Elektriskt infällbara ytterbackspeglar

· Tonade rutor bak

· Filkörningssystem, aktiv (LFA)

· Trådlös mobilladdare

· Lastnät

Fabriksmonterad extrautrustning
Essential
· Trådlös mobilladdare

1 900 kr

Essential/Advanced
· Interiörpaket: Svart interiör m. gula och gröna inslag

900 kr

· Tvåtons-lack: Kan ej kombineras med sollucka

6 900 kr

· Sollucka: Kan ej kombineras med tvåtons-lack

6 900 kr

· Teknikpaket: Inkl. Akustisk film på vindruta - Bose® Premium ljudsystem 10,25” LCD pekskärm m. navigationssystem, Bluelink* & RDS+TMS
* Inkluderar 5 års gratis abonnemang.
Efter den kostnadsfria perioden uppgår abonnemangsavgiften till 59 kr/månad. Abonnemanget förlängs inte automatiskt efter gratisperioden.

Datum: 2022-09-30
Alla priser är inklusive moms och exkl. metalliclack. Hyundai Sverige förbehåller sig rätten till ändringar
utan förvarning. Med reservation för tryckfel. 5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som
är sålda av en auktoriserad Hyundai-handlare till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.

14 900 kr

Färger
Atlas White
Standard
(SAW)

Dragon Red
Pärleffekt
(WR7)

Aqua Turquoise
Pärleffekt
(U3H)

Intense Blue
Pärleffekt
(YP5)

Phantom Black
Pärleffekt
(X5B)

Aurora Grey
Metalliclack
(A7G)

Mangrove Green
Metalliclack
(MG2)

Interiörfärger
Svart + Svart
(NNB)

Svart med gula & gröna inslag
(NNB)

Svart + Grå (tvåfägrad)
(T9Y)

Fälgar
15″ stålfälgar m. hjulsida

17″ aluminiumfälgar

16” aluminiumfälgar

Datum: 2022-09-30
Alla priser är inklusive moms och exkl. metalliclack. Hyundai Sverige förbehåller sig rätten till ändringar
utan förvarning. Med reservation för tryckfel. 5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som
är sålda av en auktoriserad Hyundai-handlare till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.

Teknisk specifikation
1.25 MPi
84 hk
(man)

Motor
Växellåda
Motor

Typ

1.0 T-GDi MHEV
100 hk
(man)

4-cylindrig bensinmotor

3-cylindrig bensinturbo MHEV

1 197

998

Max effekt (hk) vid varv/min

84/6 000

100/4 500~6 000

Max vridmoment (Nm) vid varv/min

12/4 200

17.5/1 500~4 000

Cylindervolym

Bränsletyp
Prestanda

Bränsle & miljö*

Toppfart (km/h)

165

183

180

13,5

10,7

11,7

Bränsletank (liter)
CO2-utsläpp blandad (g/km)

40
5,6

5,3

126-127

120-121

Hjulupphängning fram

McPherson Strut-typ

Hjulupphängning bak

Coupled Torsion Beam Axle

Däckdimension/fälg

Pure: 6.0Jx15” stålfälg
Essential: 6.0Jx16” aluminiumfälg
Advanced: 6.5Jx17” aluminiumfälg

Bromssystem
Dimensioner (mm)

Bensin

Acceleration 0-100 km/h (sek)

Förbrukning blandad (l/100 km)

Chassi

15” skivbromsar fram (ventilerade) och 14” skivbromsar bak

Längd/Bredd/Höjd/Markfrigång

4 180/1 775/1 490/165

Lastutrymme (uppfällt/nedfällt baksäte)

411/1 205

Benutrymme fram/bak

1 072/882

Takhöjd fram/bak

993/977

Axelbredd fram/bak
Vikter (kg)**

1.0 T-GDi MHEV
100 hk
(aut)

Totalvikt
Tjänstevikt

1 395/1 390
1 580
1 045-1 155

Max taklast
Max släpvagnsvikt bromsad/obromsad

1 660-1 680
1 120-1 230

1 145-1 255

70
910/450

*WLTP-standard
**Se registreringsbevis för exakta viktdata

Datum: 2022-09-30
Alla priser är inklusive moms och exkl. metalliclack. Hyundai Sverige förbehåller sig rätten till ändringar
utan förvarning. Med reservation för tryckfel. 5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som
är sålda av en auktoriserad Hyundai-handlare till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.

1 110/450

