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תתכוננו 
לגבהים חדשים.

יונדאי  BAYON הוא רכב קומפקטי מבחוץ,
אך גדול מבפנים עם עיצוב מרשים שאי אפשר לפספס.  

הוא מלא במערכות קישוריות ובטיחות מתקדמות ומגיע עם שני סוגי 
הנעה לבחירה: מנוע  1.0 ל’ טורבו / מנוע 1.0 ל’ טורבו משולב

 .48V  עם מערכת היברידית וסוללת
ה -BAYON הוא רכב נוח לנהיגה ואפשר להרגיש את תחושת 

החופש שתעניק לכם תנוחת הישיבה הגבוהה והראות המצויינת .
הדרך הטובה ביותר לראות את העולם.

2 / התמונות להמחשה בלבד    3



עיצוב נועז.
ה- BAYON מושך את העין הודות לקווים החדים שלו ולפרופורציות 

הייחודיות. הוא משלב באלגנטיות בין מורשת רכבי הפנאי עטורת הפרסי ם
של יונדאי, עם פרשנות ויזואלית של שפת העיצוב הנועזת החדשה.

העיצוב המיוחד מושך מבטים מכל פינה ובכל פנייה.
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עיצוב מיוחד 
בכל פינה.

יונדאי BAYON מבטא בצורה ברורה את הרעיונות העיצוביים המובילים 
של יונדאי בעולם רכבי הפנאי בעזרת קווים ספורטיביים ונועזים .

הפנסים הראשיים הדקיקים והגריל הרחב משתלבים בצורה מושלמת 
DRL עם פתחי האוויר המעוצבים, ופנסי ה- הצרים הפועלים בטכנולוגיית

LED* מעניקים לחלק הקדמי מראה מיוחד במינו.
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מיוחד מכל כיוון.
האחוריים בצורת חץ מבטאים בצורה ברורה *LED - פנסי ה

שמדובר כאן ברכב בעל עיצוב נועז.  
הפנסים שמוקמו בקצה גוף הרכב מדגישים את תחושת הרוחב. 
השמשה האחורית המתוחה לאחור ודלת תא המטען האלגנטי ת
הכוללת פס אופקי דק המחבר בין הפנסים האחוריים מדגישים 

את העובדה שה-BAYON הוא רכב אורבני מרווח ובו בעת ספורטיבי.
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עיצוב חיצוני.

הגריל הרחב והאלמנטים העיצוביים המלבניים שבתוכו מתרחבים כלפי מטה ומעניקים תחושת יציבות המשתלבת עם הפגוש הנמוך ופתח האוורור הטרפזי. *LED הפנסים הקדמיים מחולקים לשלושה חלקים ופועלים בטכנולוגיית  ופנסי האחוריים בצורת החץ מוצבים בקצה גוף הרכב  *LED -פנסי ה
האיתות נפרדים מתאורת היום. כל אלה תורמים להשגת המראה הייחודי. כדי ליצור מראה יציב ורחב יותר.
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להנות מקישוריות 
ברמה הגבוהה ביותר.

ה-BAYON תוכנן במטרה להפוך את החיים שלכם לקלים הרבה יותר כדי 
שתוכלו ליהנות מכל רגע בדרך. כשתיכנסו פנימה תוכלו למצוא סביבת נהג 

עשירה, מערכת מולטימדיה מתקדמת עם מסך בגודל  “8, אפשרות חיבור
ולוח מחוונים דיגיטלי בגודל “10.25.  *Android Auto -ו Apple CarPlay -ל

*אפשרות החיבור לממשקים תלויה ביצרני מכשיר הטלפון הנייד וייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם    13 12  / התמונות להמחשה בלבד



הטוב שיש לשנ י
העולמות להציע.

המידות החיצוניות הקומפקטיות של ה-BAYON, יחד עם חלל פנים מרווח ונוח 
ושטח אחסון רב, מאפשרים לכם ליהנות משני העולמות. בעוד שהקומפקטיות 

שלו מאפשרת לכם להתנייד בקלות, תוכלו גם להרגיש את תחושת החופש 
שתעניק לכם תנוחת הישיבה הגבוהה והראות המצוינת .

לאן שלא תגיעו, ה -BAYON מגיע עם חלל אחסון עצום, לנוסעים ולמטען- 
מרווח רגליים לנוחות הנסיעה, תא מטען בנפח של 373 ל’* וכיסוי תא מטען חכם.
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חלל פנים מתוחכם.
חלל הפנים המפוסל, המתוחכם והמתקדם של ה -BAYON מאופיין

בקווים נקיים וזורמים. הדלתות עוטפות את לוח המחוונים ומשתלבות איתו 
בצורה מושלמת. להבים אופקיים מעוצבים מעניקים לדשבורד מראה מסוגנן 

ולא שגרתי ומדגישים את העיצוב הרחב והמבריק של החלק הקדמי. 
קל להתאהב בתנוחת הישיבה הגבוהה שהולכת יד ביד עם רמת נוחות 

מעולה - הכניסה והיציאה מהמושבים נוחה מתמיד.

16 / התמונות להמחשה בלבד    17



ההנאה מההנעה.
יונדאי BAYON מאפשר לכם לבחור בין 2 מערכות הנעה:

מנוע 1.0 לי טורבו T-GDi משודרג בעל מערכת הזרקת דלק ישירה
48V הפועל במתח Mild Hybrid או מנוע 1.0 ל’ טורבו

לשמירה על יעילות גבוהה, ירוקה ומהנה לנהיגה.
לא משנה במה תבחרו, ה- BAYON מספק מקסימום ביצועים וחווית

נהיגה דינאמית-מושלמת עבור חיי העיר הסואנים.
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מערכות בטיחות מתקדמות.

מערכת אקטיבית לזיהוי ומניעת התנגשות בעת  (FCA-JT) בלימה אוטונומית בעת חירום מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבו ה
מעבר נתיב (BCA)* מערכת אקטיבית המתריעה מפני סכנת התנגשות ועצירה  (HBA)  לנמוך

מערכת מבוססת רדאר המתריעה על רכבים ב”שטח מת” של הרכב במצב חירום. המערכת כוללת זיהוי כלי רכב,   החלפה אוטומטית בין תאורת יום ללילה בהתאם לתנאי 
ומבצעת תיקון אקטיבי בעת מעבר לנתיב שאינו פנוי.דו גלגלי ותנועה פונה בצומת. הדרך, מונעת סנוור רכבים ומגבירה את הבטיחות 

 בנהיגת לילה.

(DAW) מערכת התרעה על ערנות נהג מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לסיוע מערכת אקטיבית לשמירה על מרכ ז
התראה קולית ומסר כתוב המציע הפסקת ריענון להגברת  (LKA)  בשמירה על נתיב הנסיעה (LFA) נתיב הנסיעה

הבטיחות במצבים של עייפות או חוסר ריכוז. סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה, הכולל חיווי בלוח  מערכת מבוססת מצלמה ורדאר המזהה סטיה ממרכז 
המחוונים, התרעה קולית ותיקון אקטיבי של ההגה. הנתיב ומציעה תיקון הגה אוטומטי.

21  

התרעה על תחילת נסיעה של רכ ב *(ISLA ) מגביל מהירות חכם התרעה ומניעת פגיעה ברכב חוצה 
מלפנים  (LVDA)המערכת מאפשרת את הגבלת המהירות המקסימלית של  *(RCCA ) מאחור

בזמן עמידת הרכב ובמידה ויש רכב מלפנים המערכת הרכב בהתאם לתמרורי המהירות המוצבים בדרך. מערכת אקטיבית להתרעה ומניעת פגיעה ברכב חוצה 
תתריע על התחלת הנסיעה של הרכב מלפנים. בעת נסיעה לאחור.

*בחלק מהדגמים
מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות לגרוע מאחריות הנוהג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין.  20 / *בחלק מהדגמים 

Dummy TextDummy Text



Supreme Premium  /
Prime Plus

1.0 ל' טורבו  1.0 ל' טורבו 
Mild Hybridמנוע T-GDI בנזין

 1.0 T-GDI 48V  1.0 T-GDI סוג

998 998 נפח מנוע (סמ"ק)

71 x 84 71 x 84 קדח X מהלך (מ"מ)

6,000~4,500 / 120הספק מירבי  100 / 4,500~6,000 (סל״ד/כ״ס)

3,500~2,000 / 20.4מומנט מירבי  17.5 / 1,500~4,000
(סל״ד/קג״מ)

Supreme Premium  / ביצועים*
Prime Plus

10.4תאוצה 0-100  11.7 קמ"ש (שניות)

185מהירות מירבית  180 (קמ"ש)

Supreme Premium  / צריכת דלק*
Prime Plus

משולב  
5.4 5.5 (ליטר/100 ק"מ)

בלמים

 ABS + EBD מערכת כפולה מוגברת

דיסק מאוורר קדמי

דיסק אחורי

מתלים

עצמאיים מסוג מקפרסון בולמי זעזועים קדמי

מתלה קשיח - קורת פיתול מאוחדת אחורי

Supreme Premium  / צמיגים 
Prime Plus וחישוקים

205/55 /R17 205/55 /R17 צמיגים

17 17 חישוקים

ערכת ניפוח + גלגל חלופי זמני

תיבת הילוכים

(DCT) 7 הילוכים אוט' כפולת מצמדים סוג

יחסי העברה

ראשון 3.933

2.381 שני

2.143 שלישי

1.128 רביעי

0.86 חמישי

0.923 שישי

שביעי 0.756

5.448 אחורי

 (1/2/4/5) 4.867 סופי

 (R/3/6/7) 3.65 סופי
הגה

סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה,
C-MDPS מוגבר כוח חשמלי

Supreme Premium  / מידות (מ"מ)
Prime Plus

4,180 אורך

1,775 רוחב

1,500 גובה

2,580 מרווח סרנים

165 מרווח מהקרקע מינימלי

1,072 מרווח רגלים מושב קידמי

882 מרווח רגלים מושב אחורי

1,395 מרווח כתפיים מושב קידמי

1,390 מרווח כתפיים מושב אחורי

1,352 מרווח מותניים מושב קידמי

1,316 מרווח מותניים מושב אחורי

993 מרווח ראש מושב קידמי

977 מרווח ראש מושב אחורי

334 373 נפח תא מטען (ליטר)

1,266 1,255 משקל עצמי (ק"ג)

1,680 1,660 משקל כללי מורשה (ק"ג)

5.2 רדיוס סיבוב (מטר)

40 קיבולת מיכל דלק (ליטר)

Supreme Prime Plus Premium מפרט בטיחות

+ + + 2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

+ + + 2 כריות אוויר צד לנהג ולנוסע

+ + + 2 כריות אוויר וילון צידיות

+ + + אפשרות לניתוק כרית אויר נוסע

+LKA - מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לסיוע  + + בשמירה על נתיב הנסיעה

+ + + LFA - מערכת אקטיבית לסיוע בשמירה על מרכז נתיב הנסיעה

+FCA-JT - בלימה אוטונומית בעת חירום הכוללת זיהוי כלי  + + FCA-JT - בלימה אוטונומית בעת חירום הכוללת
רכב, הולכי רגל, דו-גלגלי ותנועה פונה בצומת 

+ + + DAW - מערכת התרעה על עייפות הנהג

+BCA - מערכת אקטיבית לזיהוי ומניעת התנגשות בכלי רכב  + - ב"שטח מת"
+RCC A - מערכת אקטיבית למניעת התנגשות בעת + - נסיעה לאחור

+ + + PDW - התרעה על שמירת מרחק בכניסה ויציאה מחניה
+ - - ISLA - מגביל מהירות חכם כולל זיהוי תמרורי מהירות 
+ + + SCC - בקרת שיוט חכמה הכוללת מנגנון זחילה בפקקים 
+ + + LVDA - התרעה על התחלת הנסיעה של הרכב מלפנים 

+ + + ROA - חיווי תזכורת למניעת שכחת נוסע במושב האחורי

+ + + HBA - מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לאורות דרך
+ + + TCS - מערכת בקרת משיכה
+ + + ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
+ + + ESS - איתות בבלימת חירום
+ + +  חיישני חגורות בטיחות לכל המושבים
+ + + TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
+ + + 5 משענות ראש מתכווננות
+ + + ISOFIX נקודות עיגון למושב תינוק

מפרט טכני
Supreme Prime Plus Premium אבזור מתקדם

+מערכת מולטימדיה מקורית "8 מתקדמת עם אפשרות  + + *Android Auto, Apple CarPlay חיבור

+ + + דיבורית + מצלמת נסיעה לאחור
+ + + טעינה אלחוטית לנייד**
+ + + ארבעה רמקולים + שני טוויטרים
+ + + שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
+ + + SVC - לוח שעונים דיגיטלי "10.25 עם תצוגה משתנה 

+ + + מפתח חכם - התנעה וכניסה ללא מפתח

+ + +    12v קדמיים + שקע טעינה USB 2 שקעי
+ + + שקע USB לטעינה במושב האחורי
+ + + STOP & GO מערכת

+ + + DRIVE MODE - בורר מצבי נהיגה בכביש

+ + + קיפול מראות חשמלי
+ + + פנסי איתות במראות
+ - - תאורת LED אחורית
+ - + תאורת LED קדמית ואור גבוה
+ + + LED - DRL תאורת יום
+ + + תאורת אווירה בפנים הרכב
+ + + Privacy Glass  שמשות כהות
+ + + מערכת בקרת אקלים דיגיטלית
+ + - גוון שחור בגג הרכב
+ + +  קיפול מושבים אחוריים 60/40
+ + + הגה עור מתכוונן לגובה ולעומק
+ + + משענת יד קדמית עם תא אחסון
+ + + סוככי שמש עם תאורה ומראות 
+ + + חיישני חניה קדמיים + אחוריים מקוריים עם כפתור נטרול
+ + + חיישן גשם + אורות
+ + + מסילות גג
+ + + פסי קישוט כרום בחלונות

*אפשרות החיבור לממשקים תלויה ביצרני מכשיר הטלפון הנייד וייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.

qi למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן טעינה** 22 / *על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. 
לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם או 

תיאום נסיעת מבחן חייגו: 3805*

או היכנסו לאתר האינטרנ ט
www.hyundaimotors.co.il
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דרגות זיהום אוויר צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* דגם

משולב 5.5 BAYON 1.0T - Premium, Prime Plus

4

משולב 5.4 BAYON 1.0T Mild Hybrid - Supreme

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

6 BAYON 1.0T - Premium 845-95

BAYON 1.0T - Prime Plus 845-94
7

BAYON 1.0T Mild Hybrid - Supreme 845-96

Premium צבעי הרכב בדגם

צבעי הרכב בדגם Prime Plus, Supreme | גוון שחור בגג הרכב

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים במפרט זה לבין הדגמים 
המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את 
היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט. כל התמונות 

הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

PSW  לבן
Atlas White

R3W  כסןף כהה מטאלי
Brass

A7G אפו ר מטאלי RYS כסו ף מטאלי
Aurora Gray Sleek Silver

YP5 כחול מטאלי MG2 ירקרק מטאלי
Intense Blue Mangrove Green

R34 כסוף כהה מטאלי + גג  שחור PS4  לבן + גג שחור
Brass + Black Atlas White + Black

YB4 כחול מטאלי + גג  שחור
Intense Blue + Black

X5B שחור מטאלי
Phantom Black

U3H טורקיז  מטאלי
Aqua Turquoise

WR4  בורדו מטאלי + גג שחור RY4 כסוף מטאלי + גג שחור
Dragon Red + Black Sleek Silver + Black

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי  5MG ירקרק מטאלי + גג שחור U34  גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוספקט לבין טורקיז מטאלי + גג שחור Mangrove Green + Black Aqua turquoise + Black
הצבעים כפי שהם במציאות.

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

WR7 בורדו מטאלי
Dragon Red
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6  כריות אוויר 6  כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב        

מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום       
מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים  מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים        

         מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"         מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
    בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור     בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור 

    מערכת התרעה במצב של עייפות נהג    מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
    מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב    מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
    חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)    חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)

    בקרת שיוט אדפטיבית    בקרת שיוט אדפטיבית
(ISA) בקרת מהירות חכמה    (ISA) בקרת מהירות חכמה    

Prime Plus, Supreme :פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב בדגמי Premium :פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב בדגם

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

EU 2017/1151 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  מערכת מותקנת בדגם הרכב

15

  מערכת אופציונאלית להתקנה
  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת רמת
בטיחות בטיחות
נמוכה גבוהה
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