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A Blue Link mellett szóló tíz legfőbb érv

A vásárlók…
1 Ingyenesen élvezhetik az intelligens kapcsolódási szolgáltatást, öt éven át

Blue Link alkalmazás – egyszerű felügyelet,
vezérlés, kapcsolódás és még sok más
Az alkalmazás kapcsolatot teremt Ön és autója között.
Így Ön okostelefonján keresztül ellenőrizheti járműve
állapotát, szabályozhat bizonyos funkciókat, és hozzáférhet
számos egyéb Blue Link szolgáltatáshoz.

Blue Link összefoglaló

A Blue Link a Hyundai intelligens technológiája, amely
kapcsolatot teremt az ügyfelek és autójuk között.
Kényelmesebbé, praktikusabbá és biztonságosabbá
teszi az ügyfelek utazását.

A Blue Link alkalmazás révén a távolból is felügyelheti autóját,
és bármikor, bárhonnan utasításokat adhat a járműnek.

2 A távolból is kapcsolatban maradhatnak autójukkal

Funkciók és előnyök

3 Kényelmes és praktikus megoldások a Live services révén
4 Magasabb szintre emelhetik vezetési szokásaikat új élményeket szerezve
5 Bármikor, bárhonnan vezérelhetik a beállításokat
6 Aggodalom nélkül használhatják
7 Bárhol megkereshetik autójuk tartózkodási helyét
8 Akár kedvezőbb áron tölthetik akkumulátorukat
9 Számíthatnak a magas szintű adatbiztonságra
10 Bízhatnak a magas értéktartásban
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Blue Link összefoglaló

A Blue Link kapcsolatot teremt
Ön és autója között, még
kényelmesebbé, praktikusabbá és
biztonságosabbá téve utazásait.

• Korszerű kapcsolódás
öt éven át díjmentesen
• Live Services
• Folyamatos kapcsolat
autója és telefonja
között, mobil
adatforgalom nélkül
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Biztonság és védelem
• eCall
• Riasztó bekapcsolására figyelmeztető
jelzés
• Ajtózár nyitva értesítés
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Live Services
• Valós idejű forgalominformáció
• Valós idejű parkolási információ
• Valós idejű üzemanyag- és
töltőállomás információ
• Hasznos helyek (POI-k) keresése
• Időjárás előrejelzés
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Vezérlés
•
•
•
•
•

Távolból működtethető központi zár
Igény szerinti diagnosztika
Távolból vezérelhető töltés (EV & PHEV)
Töltés időzítése (EV & PHEV)
Töltés és akkumulátor állapot
(EV & PHEV)
• Klímaberendezés távvezérlés (csak EV)
• Lemerülésig megtehető távolság
(csak EV)
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Állandó kapcsolat
•
•
•
•
•

Jármű állapot lekérdezése
Jármű keresése
Célállomás autóba küldése
Utazásaim
Online hangfelismerés
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Biztonság és védelem

Live Services

Valós idejű forgalominformáció

Automatikus ütközés figyelmeztetés + vészhívás.

Valós idejű tájékoztatás a forgalomról, illetve az utazás várható időtartamáról.

Előny: Vészhelyzetben gyorsan segítséget hívhat.

Előny: A
 pillanatnyi körülményeknek megfelelően javasol optimális
útvonalat, illetve becsüli meg az érkezés időpontját.

Riasztó bekapcsolására figyelmeztető jelzés
A rendszer üzenetet küld az ügyfél okostelefonjára,
amint megpróbálják feltörni az autóját.
Előny: K
 éslekedés nélkül tudomást szerezhet arról,
ha járműve nincs biztonságban.

Ajtózár nyitva értesítés
A rendszer üzenetet küld az ügyfél okostelefonjára,
ha elfelejtette bezárni az ajtókat.
Előny: T
 elefonján keresztül figyelmeztetést kap,
ha nem zárta be az autót.

Blue Link összefoglaló

eCall

Valós idejű parkolási információ
A parkolási információ segít megkeresni a parkolóhelyeket,
illetve összehasonlítani azokat.
Előny: Gyorsabban találhat parkolóhelyet, hatékonyabban és egyszerűbben
parkolhat. A parkolási információ segít megkeresni a parkolóhelyeket,
illetve összehasonlítani az egyes parkolók és parkolóházak ajánlatait.

Valós idejű üzemanyag- és töltőállomás információ
A folyamatosan frissülő üzemanyag-információ tájékoztat
az aktuális árakról és a töltőállomások helyéről.
Előny: Szükség esetén megkeresheti a legközelebbi,
legolcsóbb üzemanyagtöltő-állomásokat.

Hasznos helyek (POI-k) keresése
POI keresés.
Előny: A
 szabadszavas keresés révén akkor is megtalálhatja,
amit keres, ha nem ismeri a pontos címet.

Időjárás előrejelzés
Valós idejű időjárás előrejelzés.
Előny: T
 ájékoztatja a várható időjárásról. A tartózkodási helyére, úti céljára
vagy kedvenc városaira vonatkozó legfrissebb időjárási információk.
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Vezérlés és ellenőrzés
Klímaberendezés távvezérlés (csak EV)

A Blue Link alkalmazás segítségével gyakorlatilag bárhonnan zárhatja vagy
oldhatja a központi zárat.

A Blue Link alkalmazás segítségével a távolból beindíthatja az autót,
és módosíthatja a klímaberendezés beállításait.

Előny: H
 a elfelejti bezárni gépjárművét, az alkalmazás emlékeztető üzenetet
küld telefonjára. A Blue Link alkalmazással a távolból is bezárhatók az
ajtók.

Előny: T
 úl hideg van? Vagy túl meleg? Semmi probléma. Beszállás előtt, a
távolból beindíthatja autóját, és kedve szerint beállíthatja a hőmérsékletet.

Igény szerinti diagnosztika

Lemerülésig megtehető távolság (csak EV)

Fedélzeti diagnosztikai rendszerellenőrzést hajt végre

Valós időben megjeleníti a tankolásig vagy feltöltésig megtehető távolságot.

Előny: A
 részletes tájékoztatás révén már az események bekövetkezése
előtt segít a vezetőnek.

Előny: Mindig pontosan tudhatja, milyen messzire juthat még el.

Funkciók és előnyök

Távolból működtethető központi zár

Távolból vezérelhető töltés (EV & PHEV)
Ha az autót csatlakoztatta a hálózatra, elindíthatja vagy megállíthatja
a töltési folyamatot.
Előny: D
 önthet arról, hogy mikor és milyen hosszan
töltse az akkumulátort.

Töltés időzítése (EV & PHEV)
Állítsa be az indulás tervezett időpontját, vagy a töltés tervezett
időpontját / időtartamát, valamint az utastér kívánt hőmérsékletét.
Előny: I nduláskor az autó feltöltött akkumulátorral és tökéletesen
klimatizált belső térrel várja utasait.

Töltés és akkumulátor állapot (EV & PHEV)
Ellenőrzi az akkumulátor töltöttségi szintjét; tájékoztatja a vezetőt arról,
hogy a töltőkábel csatlakoztatva, a töltés pedig folyamatban van.
Előny: Megbizonyosodhat afelől, hogy a töltés gond nélkül zajlik.
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Állandó kapcsolat

Jármű állapot lekérdezése
A távolból is bármikor lekérdezheti a jármű állapotadatait.

Blue Link összefoglaló

Előny: B
 iztos lehet abban, hogy járműve mindig megbízhatóan
rendelkezésére áll.

Jármű keresése
A Blue Link alkalmazás ezen funkciójával megállapítható a jármű
tartózkodási helye.

Funkciók és előnyök

Előny: Ismeretlen helyen is könnyen megtalálhatja autóját.

Célállomás autóba küldése
A Blue Link alkalmazás segítségével megkeresheti az úti célt vagy
egy hasznos helyet (POI), és az eredményt az autó navigációs
rendszerébe továbbíthatja.
Előny: M
 ire beszáll az autóba, a navigációs rendszer már készen áll
az indulásra.

Utazásaim
Olyan alapvető adatokat közöl minden egyes utazásról, mint azok
időtartama, a megtett távolság, az átlag- és csúcssebesség.
Előny: Tájékoztatja Önt vezetési stílusáról.

Online hangfelismerés alapú keresés
Természetes beszéd alapú keresés különböző úti célokra,
az éttermektől a töltőállomásokig.
Előny: Gyorsabban és biztonságosabban kereshet célállomást.
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