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Edição comemorativa de 5 anos do HB20
A HMB, em comemoração aos 5 anos de produção do HB20 no Brasil, lançou uma 
edição especial de cinco mil unidades do segundo modelo mais vendido no país: 
HB20 Edição Comemorativa 5 Anos. Desde seu lançamento, em 10 de outubro de 
2012, o HB20 é sucesso de público e crítica. A família completa acumula, até junho 
deste ano, 756.784 unidades emplacadas no Brasil, 
de acordo com a Fenabrave; 1.212 unidades 
exportadas entre 2015 e 2016 para Paraguai 
e Uruguai; e mais de 30 prêmios da 
imprensa especializada, o que inclui o 
Carro do Ano logo em seu lançamento.

A série especial está disponível 
para HB20 e HB20S, baseada nos 
equipamentos da versão Comfort 
Plus. Além dos itens já previstos desta 
configuração, a edição comemorativa traz 
central multimídia blueMedia®, sensores de estacionamento traseiros, vidros elétricos 
one-touch nas quatro portas com abertura e fechamento pela chave-canivete, volante 
com regulagem de altura e profundidade e mais itens exclusivos. Além disso, a 
garantia de cinco anos recebe um ano adicional – o período estendido é válido apenas 
para a versão comemorativa. Na motorização, os clientes poderão escolher entre 1.0 
ou 1.6 – este com câmbio automático de seis velocidades. 

Na parte externa, tanto hatch como sedã contam com emblemas com a bandeira 
do Brasil estilizada alusivos à versão e rodas de liga leve diamantadas de 15”. As 
configurações com motorização 1.6 chegam com lanternas Clear Type, de visual 
mais limpo, como o nome sugere. Especialmente no modelo hatch do HB20 Edição 
Comemorativa 5 Anos, a grade hexagonal dianteira tem filetes cromados.

Desde a inauguração da fábrica da HMB, em 
Piracicaba, e o lançamento do HB20 no Brasil, 
passamos por muitos momentos, tanto bons 
quanto difíceis no mercado nacional. Mas, ao 
realizar um balanço de tudo o que aconteceu, 
com a nossa marca e com a nossa Rede; quando 
lembramos de toda a evolução que conquistamos, 
podemos entender, com maior clareza, as razões 
que nos levaram à uma posição de destaque neste 
concorrido mercado.

Construímos, juntos (rede e montadora), dois 
produtos competitivos, que correspondem às 
necessidades e desejos do consumidor brasileiro. 
Formamos uma rede sólida e forte, que oferece 
um pós-venda de muita qualidade e serviços de 
alto padrão, além de sempre trabalharmos, em 
conjunto com as montadoras que representamos, 
nas estratégias de mercado e melhores práticas 
realizadas por todos os concessionários Hyundai.

Por isso, caros amigos, após 5 anos de HMB, só 
posso me orgulhar e comemorar junto a esta grande 
Família Hyundai, que se formou ao longo do tempo 
e terá a oportunidade ímpar de se confraternizar 
durante o 27º Congresso & ExpoFenabrave, que será 
realizado nos dias 8 e 9 de agosto, no Transamérica 
Expo Center, em São Paulo.

Neste importante evento, a Rede Hyundai poderá 
ampliar seus conhecimentos com as palestras 
programadas, e também prestigiar o estande 
da Hyundai e ABRAHY na ExpoFenabrave, que 
será o nosso ponto de encontro no evento. Além 
disso, realizaremos um jantar especial no Hotel 
Transamérica, no dia 8 de agosto e, para o qual, 
conto com a presença de todos. 

Vamos, juntos, participar desse encontro no qual 
poderemos comemorar nossas conquistas e outras 
vitórias que, certamente, nos aguardam!

Um abraço e boa leitura!

Cinco anos 
de vitórias e 
conquistas

Com base no levantamento apurado pela 
Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores, a Rede Hyundai 
comercializou, entre janeiro e junho deste ano, 
47.782 veículos HB20 usados. Este volume 
representa a proporção de 1,3 veículo usado 
transferido a cada novo comercializado – muito 
abaixo da média registada no mercado, que é de cinco usados para cada novo. “Os 
clientes que compram um veículo da marca possuem diversas vantagens. Além da 
grande qualidade apresentada no produto, há a garantia de cinco anos de fábrica, 
que proporciona maior segurança e confiança do cliente com relação ao HB20. Além 
disso, toda a assistência técnica e pós-venda, proporcionados pelas concessionárias, 
contribuem para que nossos clientes permaneçam por mais tempo com seu veículo”, 
comenta o presidente da ABRAHY, Daniel Kelemen.

De acordo com o presidente da entidade, os clientes que compraram veículos da 
marca estão completamente fidelizados. Segundo Kelemen, quando voltam à Rede 
para realizar a troca de seu carro, normalmente, optam por um modelo semelhante 
ou mesmo realizam um upgrade, por outro modelo da marca ainda mais completo. 
“Esta é uma oportunidade para os concessionários, já que terão um veículo usado 
em bom estado, provavelmente, ainda com garantia de fábrica, o que valoriza sua 
revenda”, avalia. 

Na opinião de Luiz Reze, diretor da concessionária Abrão Reze, de Sorocaba-SP, as 
boas notas de satisfação do consumidor, avaliadas por institutos de pesquisa e pela 
própria Hyundai, demonstram a força da marca e o desejo dos clientes nos veículos da 
fabricante sul-coreana. “Com serviços de qualidade, prestados pelas concessionárias, 
aliados a uma marca forte, conseguimos fidelizar nossos clientes que, ao decidirem 
trocar de carro, normalmente, optam por outro da mesma marca”, completa.
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CANAL DO ASSOCIADO
A ABRAHY disponibiliza aos  
seus associados um canal  
exclusivo para falar com a  
entidade por meio de  
seus diretores: 

canaldoassociado@abrahy.com.br

Clientes Hyundai permanecem 
mais tempo com HB20

ABRAHY e Hyundai 
realizam encontro 
com a Rede
Entre os dias 8 e 9 de agosto, mais de  
3 mil pessoas devem participar do  
27º Congresso & ExpoFenabrave, que será 
realizado no Transamérica Expo Center, em 
São Paulo. Como parte das 30 palestras 
previstas, muitas voltadas ao Novo Modelo 
do Negócio da Distribuição Automotiva, 
os concessionários Hyundai, inscritos no 
evento, poderão acompanhar Workshops 
e Mesas Redondas como a Nova Legislação 
Trabalhista, o mercado de usados, sucessão 
familiar, mídias digitais, consórcio, entre 
outros assuntos importantes para o futuro 
do negócio. “Antecipar tendências será um 
importante diferencial no negócio, devido 
à alta competitividade do nosso setor”, 
comenta o Diretor de Relações Institucionais 
da ABRAHY, Samir Dahas Bittar.

Além do conteúdo temático nas palestras 
do congresso, os concessionários Hyundai 
poderão prestigiar o estande da HMB e 
ABRAHY na ExpoFenabrave.

Um jantar especial será oferecido pela 
ABRAHY em parceria com a Hyundai, no  
dia 8 de agosto, a partir das 19h30, no  
Hotel Transamérica. Além da Diretoria 
da ABRAHY, concessionários da marca 
e parceiros, participarão executivos 
das montadoras HMB e CAOA e outros 
convidados da Família Hyundai.

Grupo Prime inaugura nova  
concessionária no Espírito Santo
Presente em quatro cidades do Espírito Santo - Carapina da Serra, Linhares, e Vila 
Velha - o Grupo Prime Hyundai reinaugurou, no dia 19 de julho, em novo endereço, 
sua mais nova loja em Cachoeiro do Itapemirim, que passou por reformas e se 
adequou ao conceito GDSI, preconizado pela marca sul-coreana em todo o mundo.

A nova casa conta com 2 mil m² de área construída e possui instalações e 
equipamentos em conformidade com o mais novo padrão mundial da marca 
Hyundai. “A nova estrutura foi pensada para atender à família inteira. Com espaço 
kids, estacionamento próprio, showroom climatizado, recepção, atendimento, 
salas privativas de vendas, lounge, além de área de exposição de acessórios da 
marca, descanso e espera, entrega de veículos e espaço planejado para serviços, a 
loja está mais ampla e moderna. Tudo projetado para melhor atender aos clientes 
Prime”, explica Marcelo Sartório, diretor da Prime e também diretor de Pós-Vendas 
da ABRAHY. Segundo o titular da Prime, a nova concessionária também conta 
com ampla frota de test drive e transporte de cortesia para o cliente que agendar, 
antecipadamente, as revisões do seu veículo.

“Para a Hyundai Motor Brasil, este é o momento de reafirmar o compromisso de 
oferecer a melhor atenção a nossos clientes, seja em produtos ou serviços, em todo 
o território nacional. A Rede HMB conta, agora, com 210 pontos, número que vem 
crescendo ao longo desses cinco anos de atividades no Brasil, sempre de maneira 
planejada, garantindo rentabilidade a nossos parceiros e o mais elevado padrão de 
qualidade no atendimento, o que tem posicionado nossa marca entre as melhores do 
País”, comenta Angel Martinez, diretor-executivo de Vendas, Marketing e Pós-Vendas 
da Hyundai Motor Brasil, que esteve presente ao evento de inauguração.

New Tucson passa a contar com 
novas versões de acabamento
O utilitário esportivo Hyundai New Tucson Turbo GDi 2018, 
inicia o 2º semestre de 2017 com novidades em sua gama com o 
acréscimo de um novo catálogo de equipamentos na versão GLS, 
incrementando seu posicionamento entre os SUVs médios.

A versão GLS do Hyundai New Tucson oferece o mesmo conforto, 
mas agora com uma maior sensação de liberdade e mais 
luminosidade no interior do carro, proveniente de um amplo Teto 
Solar Panorâmico. O New Tucson GLS chega também equipado 
com Central Multimídia 7” com Android Auto e Car Play e 
comandos no volante, ar-condicionado Dual Zone, Controle de 
Estabilidade e Tração, rodas de liga 17”, rebatimento elétrico dos 
retrovisores, além de bancos, volante e manopla em couro. 

Em substituição à edição especial, apresentada durante o 
lançamento do New Tucson, outra novidade foi a introdução 
da versão topo de linha, Limited, que conta com Assistente de 

Estacionamento, Abertura do porta-malas por sensor de presença, 
Banco do passageiro elétrico, Detector de Ponto Cego, Farol de 
LED com faixo auto direcional em curvas, Lanterna Traseira em 
LED, LED diurno, Luz de Cortesia para o retrovisor e maçanetas, 
Grade Frontal, Maçanetas e Moldura dos Vidros cromadas, Painel 
de Instrumentos Super Vision 4.2” TFT LCD e Roda de Liga 18”. 


