
HB20S Evolution 1.0 TGDI

A Hyundai é sua parceira além dos carros, pensando em 
cada cliente, evoluindo os padrões de conforto, tecnologia 
e segurança com uma ampla garantia, o melhor serviço de 
manutenção e benefícios exclusivos aos proprietários. Assim 
é essa versão do HB20S Nova Geração: uma evolução em 
desempenho, tecnologia e conforto, com amplo porta-malas
e o motor mais moderno da linha HB20.  

Ousado como nunca, novo como sempre.



HB20S Evolution 1.0 TGDI

Confira o 360º

Grade frontal cascading com contorno preto brilhante

Rodas de liga leve diamantada de 15”, 
modelo Vortex

Lanternas Clear Vision

Uma nova geração pensada para você e o seu bolso.

Conheça o capítulo mais audacioso da Hyundai Motor Brasil, 
apresentando linhas ousadas que trazem a nova geração de design
mundial da marca, juntamente com a qualidade, acessibilidade 
e confiabilidade da marca Hyundai.

Modernidade e estilo por todos 
os ângulos.

https://www.hyundai.com.br/linhahb20/hb202020.html%23interior
https://www.hyundai.com.br/linha-hb20/hb20s.html#interior


O melhor negócio com um toque 
de exclusividade e sofisticação.
A evolução para quem valoriza tecnologia e conforto extra.

Novas linhas no painel, bancos com novo formato e acabamento de qualidade 
superior ampliam a sensação de espaço e sofisticação no interior do HB20S.

• Ar-condicionado digital
• Direção elétrica progressiva
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com funções one-touch 

(descida e subida) e antiesmagamento
• Chave principal tipo canivete com telecomando de travamento 

das portas e do porta-malas
• Retrovisores externos com ajuste elétrico
• Banco do motorista com regulagem de altura
• Volante com regulagem de altura e profundidade 
• Porta-malas de 475 litros



Conectividade na ponta dos dedos.
Comodidade sempre à mão, modernidade sempre à vista.

Supervision Cluster Evolution - painel de instrumentos com tela digital

Computador de bordo com 7 funções: autonomia, consumo médio em km/l,  
consumo instantâneo em km/l, tempo de viagem, hodômetro parcial (x2) 
e aviso de revisão.

Google Android Auto Apple CarPlay®

1 - Consulte os smartphones compatíveis no Manual do Proprietário.

Nova Central Multimídia blueMedia® de 8” com tela touchscreen e estilo 
flutuante, posicionada ao centro do painel para uma visão mais confortável. 
Conectividade com os sistemas operacionais iOS e Android por meio do 
Apple CarPlay®! e do Google Android Auto!, além de conexão Bluetooth® 
com streaming de áudio, acesso à agenda e ao histórico de chamadas, 
MP3 Player, conexões USB, comandos de áudio e Bluetooth® no volante 
e botão de reconhecimento de voz.
"
Acesse os principais recursos do seu smartphone por meio de comandos 
intuitivos e de maneira segura, sem perder o foco na direção.



Modernidade a serviço 
do seu bem-estar.
Maior tranquilidade e segurança ao seu dispor.

• Airbag frontal duplo
• Freios ABS com EBD
• Fixação Isofix® com top tether para cadeirinha de bebê
• Cintos de segurança dianteiros e traseiros retráteis de 3 pontos 

com pré-tensionadores
• Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura (x5)
• Estrutura com deformação programada
• Alarme perimétrico
• Sinalização de frenagem de emergência (ESS)

Controle de tração e estabilidadeAssistente de partida em rampas. 
O freio continua acionado por alguns 
segundos, mesmo quando o motorista 
tira o pé do pedal, evitando que o carro 
recue e proporcionando uma partida 
mais tranquila



Tecnologia de alto desempenho para maior agilidade e prazer ao volante
com menor consumo de combustível.

Máxima eficiência em todas as 
situações com o novo motor turbo 
com injeção direta.

Motor Kappa 1.0 TGDI
Força máxima do motor (torque) mesmo em baixa rotação (1.500 RPM). 
O novo motor Kappa 1.0 TGDI alia alto desempenho e economia de 
combustível em todas as situações do dia a dia. Contando com injeção 
direta de combustível, turbocompressor e intercooler, o novo motor Kappa 
1.0 TGDI entrega 120 cv de potência e 17,5 kgf.m de torque máximo a 1.500 
RPM, ou seja, maior agilidade no trânsito, ultrapassagens mais seguras e 
tranquilidade em subidas íngremes com baixo consumo de combustível.  
Tenha toda a força do motor à disposição sempre que for necessário.

Transmissão automática 
sequencial de 6 marchas 
Garante aceleração contínua 
e trocas de marcha suaves com 
menor consumo de combustível.
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Relação Potência x Torque - motor Kappa 1.0 TGDI (com etanol)



Motor

Transmissão

Potência máxima (cv)

Torque máximo (kgf.m)

Velocidade máxima (km/h)
 
Aceleração de 0 a 100 km/h (S)

Dimensões

Ficha técnica

E: Etanol. G: Gasolina. 
Lista sujeita a alterações sem prévio aviso. 
Válida para veículos com ano de fabricação/modelo 2020/2021.
Confira a ficha técnica e a lista de equipamentos completa em nosso site: www.hyundai.com.br.
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Kappa 1.0 TGDI 12 V Flex

Automático de 6 velocidades

120 (E)  |  120 (G)  -  @ 6.000 RPM

17,5 (E)  |  17,5 (G)  -  @ 1.500 RPM

191 (E)  |  191 (G)

10,7 (E)  |  10,7 (G)



Cores externas

Prata Sand Prata Brisk Cinza Silk

Azul Sapphire

As cores reproduzidas podem apresentar variações em relação às cores reais 
dos veículos devido ao processo de impressão deste material. 
Cores sujeitas a disponibilidade em estoque.

Preto Onix Branco Atlas

Sólidas

Metálicas

Perolizada



Hyundai Service Number  1
Oferecendo sempre o melhor à sua vida.

Assistência 24 horas Hyundai
Serviço gratuito para panes e acidentes, com cobertura nacional e nos países 
do MERCOSUL.

Revisão Preço Justo Hyundai
Preços justos e transparentes para revisões, peças e serviços do Hyundai 
HB20 Nova Geração.

Call Center Hyundai 0800-770-3355
Canal de comunicação direto e fácil por meio de uma equipe de profissionais 
altamente qualificada.

Acessórios Genuínos Hyundai
Acessórios originais desenvolvidos em harmonia com o design das linhas 
Hyundai HB20 e Creta, unindo tecnologia, praticidade, conforto e segurança.

Consulte condições.

Seu carro pronto na metade  
do tempo, com a reconhecida  
qualidade do pós-venda Hyundai. 

Mais do que um programa de benefícios, um  
clube de vantagens para quem tem um Hyundai.

Com ele, você terá acesso a descontos exclusivos  
em lojas online conveniadas em todo o país e dos  
mais diversos segmentos, como viagens, serviços  
de assistência, vestuário, lazer, entretenimento  
e muitos outros.

Tenha todas as vantagens do Hyundai Sempre ao  
seu alcance, além de acompanhar as informações  
do seu veículo e saber as novidades da marca.

Conheça o Assistente Virtual da Hyundai.

No app Meu Hyundai, você também pode utilizar  
a inovadora assistente virtual de voz para o seu carro,  
que traz informações sobre o veículo por meio de um 
manual cognitivo, realiza agendamento de serviços,  
aciona assistência 24 horas e muito mais.

Baixe agora o App “Meu Hyundai” clicando abaixo  
e tenha acesso a todas estas facilidades e benefícios.

Hyundai Sempre
Parceiros para toda a vida.

Clique aqui para mais detalhes 

DISPONÍVEL NO

GoogleTM play
DISPONÍVEL NA

App Store

tel://08007703355
https://hyundai.com.br/manutencao.html%235_anos_de_Garantia_Hyundai
https://www.meuhyundai.com.br/?utm_source=Google&utm_medium=SEARCH&utm_campaign=Brand_Content_Market20&utm_content=Text_Link_Content_Hyundai_Sempre_Todos_Telling_Mar20&gclid=CjwKCAjw7-P1BRA2EiwAXoPWA4D_Xy5F5dY9GehMhI2MDeGgY4IqM1IRWsIdBeB1SdN25zfgm_bX-BoCUCUQAvD_BwE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hyundai.hyundaihb20
http://https://apps.apple.com/br/app/meu-hyundai/id674731184?l=en
https://apps.apple.com/br/app/meu-hyundai/id674731184?l=en


Hyundai Express
A forma mais fácil de comprar seu 
Hyundai HB20S sem sair de casa.

Hyundai Motor Brasil
www.hyundai.com.br

Todos os direitos reservados. 
Copyright ©2020 Hyundai Motor Brasil.

HyundaiBR

Hyundai Virtual Showroom HB20S

Monte o seu

Simule um financiamento

Agende um test-drive

Imagens meramente ilustrativas. O Hyundai HB20S está em conformidade com o Programa de 
Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores  – Proconve. Para mais informações, acesse 
o site www.hyundai.com.br ou ligue para o Call Center Hyundai Motor Brasil: 0800-770-3355.
Garantia Hyundai 5 anos. O período de 5 anos já contempla a garantia legal de 90 dias. Início da
garantia de 5 anos na data da entrega do veículo ao primeiro proprietário. Uso particular: garantia
de 5 anos, sem limite de quilometragem. Uso comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que
ocorrer primeiro. A Garantia Hyundai 5 anos está condicionada à observação pelo proprietário
do plano das manutenções periódicas e demais condições determinadas no Manual de Garantia
do veículo disponíveis no site www.hyundai.com.br, assim como no Manual do Proprietário.
Assistência 24 horas: serviço gratuito para panes e acidentes, com cobertura nacional e nos países
do MERCOSUL (Argentina, Paraguai e Uruguai). Válido para o 1º ano de uso. Hyundai Sempre:
confira o regulamento completo do programa Hyundai Sempre e as condições dos benefícios
no site www.meuhyundai.com.br. A Hyundai se reserva o direito de alterar a qualquer tempo e a
seu critério itens e opcionais apresentados neste folheto sem prévio aviso.

No trânsito, dê sentido à vida.

https://www.youtube.com/watch?v=O1ysedS8Sjs
https://hyundai.com.br/monteoseu/?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Catalogo&utm_campaign=Catalogo_HB20_whatsapp_Lead&utm_content=HB20_whats_rede_Monte_o_seu
https://www.meuhyundai.com.br/testdrive?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Catalogo&utm_campaign=Catalogo_HB20_whatsapp_Lead&utm_content=HB20_whats_rede_Test_Drive
https://www.hyundai.com.br/financiamentos.html?modelo_id=10&versao_id=35&motor_id=3&transmissao_id=1&&utm_source=Whatsapp&utm_medium=Catalogo&utm_campaign=Catalogo_HB20_whatsapp_Lead&utm_content=HB20_whats_rede_Calculadora_Financiamento#Calculadora_de_Financiamento
https://www.facebook.com/hyundaibr/
http://hyundai.com.br
https://www.youtube.com/user/hyundaibr
https://www.instagram.com/hyundaibr/


Estilo exterior
Faróis com refletor e máscara negra
Faróis de neblina dianteiros com projetor
Rodas de liga leve diamantada de 15”, modelo Vortex, pneus 185/60 R15 
Estilo interior
Painel de instrumentos com tela digital Supervision Cluster Evolution
Maçanetas internas cromadas 
Segurança
Airbag lateral de tórax (opcional)
Controle de estabilidade (ESP) 
Controle de tração (TCS)
Sinalização de frenagem de emergência (ESS)
Assistente de partida em rampa (HAC)
Cintos de segurança dianteiros e traseiros retráteis de 3 pontos com pré-tensionadores
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura (x5)
Sistema de alerta e frenagem autônomo (opcional)
Alerta de mudança de faixa (opcional)
Câmera de ré (opcional)
Monitoramento da traseira via câmera (DRVM) (opcional)
Alarme perimétrico
Fixação Isofix® com top tether para cadeirinha de bebê
Conforto e conveniência
Ar-condicionado digital
Direção elétrica progressiva
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com funções one-touch (descida e subida) 
e antiesmagamento
Abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave
Chave principal tipo canivete com telecomando de travamento das portas e do porta-malas
Apoia-braço deslizante no console central
Banco do motorista com ajuste de altura por alavanca 
Volante com regulagem de altura e profundidade
Computador de bordo com 7 funções: autonomia, consumo médio em km/l,  
consumo instantâneo em km/l, tempo de viagem, hodômetro parcial (x2) e aviso de revisão 
Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular)
Sensor de estacionamento traseiro
Piloto automático e limitador de velocidade
USB para carregamento rápido de celular
Sistema de áudio
Central multimídia blueMedia® - central multimídia flutuante com tela touchscreen de 
8 polegadas, conectividade com smartphone Apple CarPlay®! e Google Android Auto!, 
conexão Bluetooth® com streaming de áudio, acesso à agenda e ao histórico de chamadas, 
MP3 Player, conexões USB, comandos de áudio e Bluetooth® no volante
Alto-falantes dianteiros (x2) e traseiros (x2)
Antena tipo barbatana

 Kappa 1.0 l Turbo GDI 12 V Flex
Hyundai HB20S Evolution

Transmissão automática

Voltar1 - Consulte a lista de smartphones compatíveis no Manual do Proprietário.




