Hyundai Bluelink

Hyundai Bluelink
Optimaal verbonden met jouw Hyundai
Altijd en overal op afstand opdrachten versturen naar je auto
Gemakkelijk je auto terugvinden
Profiteren van LIVE Services voor nog meer comfort en gemak:
actuele file-, flits-, POI-informatie en weerberichten
Connectiviteit speelt een belangrijke rol in mobiliteit. Daarom is er Hyundai Bluelink,
dat je via een app inzage geeft in onder meer de status van de auto, je ritten en de
locatie van de auto. Met Hyundai Bluelink in combinatie met LIVE Services wordt
autorijden nog leuker, comfortabeler en veiliger. Bovendien kun je Bluelink helemaal
aanpassen aan jouw wensen.

Bluelink in combinatie met LIVE Services
In combinatie met LIVE Services – een kosteloos 5-jarig abonnement op deze dienst van TomTom is inbegrepen – zijn de mogelijkheden van
Bluelink ongekend.
LIVE Services zijn zogenoemde ‘live connected’-services: actuele informatie en updates voor elke service, zoals verkeersinformatie of weer
berichten, worden via Bluelink rechtstreeks naar het navigatiesysteem in je auto verzonden en doorgestuurd. Je hoeft dus niets te activeren
en geen mobiele telefoon op je navigatiesysteem aan te sluiten. Neem plaats achter het stuur en het systeem doet de rest.

LIVE Services in combinatie met Bluelink biedt jou altijd tot op de minuut
actuele informatie, een overzicht:

P
Live Traffic

Live Parking*

Geeft in real-time, en zéér nauwkeurig, verkeersinformatie. Onder meer door het monitoren van
550 miljoen gebruikers. Daardoor kan het systeem
steeds de meest optimale route calculeren en tot
op rijbaanniveau waarschuwingen geven over
langzaam rijdend of stilstaand verkeer als gevolg
van bijvoorbeeld regen, sneeuw of ongelukken.
Live Traffic analyseert zelfs weerpatronen om
daarmee verkeerssituaties te kunnen voorspellen.

Live Parking informeert jou – in real-time! – over
de beschikbaarheid van parkeerplekken langs de
route of op de plaats van bestemming. ‘Off-Street
Parking’ laat je de actuele openingstijden, beschikbaarheid en prijs zien van parkeergarages en
parkeerterreinen in de buurt van je bestemming.
Bovendien ontvang je informatie over de maximale afmetingen voor het voertuig, de maximale
parkeerduur en de beschikbaarheid van laadpalen,
invalideplekken, wasstraatmogelijkheden en of er
bewaking aanwezig is. ‘On-Street Parking’ laat je
zien hoe groot de kans is dat je een parkeerplek
vindt in de straat waar je moet zijn.

Live Traffic garandeert de meest actuele verkeersinformatie door het gebruik van meerdere
belangrijke informatiebronnen die zeer gedetailleerde informatie – tot op twee meter nauwkeurig
– verstrekken. Andere systemen bieden minder
frequente updates en zijn afhankelijk van het aantal app-gebruikers, waardoor de nauwkeurigheid
sterk afneemt op minder belangrijke wegen.
* Live Parking is in verschillende steden in Europa beschikbaar, waarvan zes in Nederland: Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Actuele brandstofprijzen

Snelheidscamera’s

Weerbericht

Live POI

Op zoek naar een tankstation? LIVE Services geeft
je niet alleen de locatie, maar ook de actuele
brandstofprijzen, de betaalmogelijkheden, de
openingstijden en de extra diensten van de tankstations, zoals een wasstraat of een tankshop.

LIVE Services houdt jou op de hoogte van de snelheidscamera’s en trajectcontroles op jouw route
(waar dat wettelijk is toegestaan). Niet alleen in
Nederland, maar in 35 landen in Europa.

Real-time op de hoogte blijven van het weer op de
huidige locatie, op de gewenste bestemming en in
jouw favoriete steden.

De database bevat meer dan één miljoen POI’s,
dus je vindt altijd de locatie waar jij naar op zoek
bent.

Hyundai Bluelink:
altijd connected
Hyundai’s slimme connectiviteitsdienst Bluelink zorgt ervoor dat je altijd optimaal met jouw
auto verbonden bent, met behulp van de in de auto geïntegreerde modem en simkaart en de
bijbehorende Bluelink-app. Deze app kun je eenvoudig op je smartphone downloaden via de Apple
App Store of de Google Play Store. De Bluelink-app staat via het mobiele netwerk in verbinding met
de server van de fabrikant, zonder dat dat het dataverbruik van je smartphone verhoogt.
Bluelink omvat ook cloud-based stemherkenning, de mogelijkheid om in zes talen tekstberichten
te dicteren en het begrijpt natuurlijk gesproken opdrachten. Daardoor kun je bestemmingen van
bijvoorbeeld restaurants en tankstations noemen, zodat de navigatie jou er vervolgens naartoe
leidt. De Display Audio biedt de mogelijkheid de inhoud van jouw smartphone via Android Auto
en Apple CarPlay weer te geven op de display in de auto.

Wat kun je allemaal met
de Bluelink-app?
Bluelink verbindt jou met jouw auto. Met de
speciale Bluelink-app op je smartphone kun je
de voertuigstatus controleren, diverse functies
van de auto bedienen en andere Bluelink-functies controleren. De Bluelink-app maakt het
dus gemakkelijk om je auto in de gaten te
houden. Ook kun je op elk gewenst moment en
vanaf elke locatie op afstand opdrachten naar
de auto versturen.

Bluelink-app
Een overzicht van de belangrijkste functies
Online spraakherkenning
Spreek de bestemming van bijvoorbeeld een restaurant of
tankstation in en de navigatie leidt je er vervolgens naartoe.
Find my car
De Find my car-functie in de Bluelink-app toont je de
exacte (parkeer)locatie van de auto. Daardoor kun je hem
altijd makkelijk terugvinden op een groot parkeerterrein of
in een volle parkeergarage.
Op afstand ver-/ontgrendelen
Ben je vergeten de auto af te sluiten? Je ontvangt een push
bericht op je smartphone als de auto nog niet vergrendeld is.
Met de Bluelink-app kun je de portieren alsnog met slechts
een druk op de knop op afstand vergrendelen.
Bestemming versturen naar de auto
Is jouw Hyundai voorzien van een navigatiesysteem, dan
kun je de Bluelink-app gebruiken om naar bestemmingen
te zoeken terwijl je niet in de auto zit. Bluelink wordt
vervolgens gesynchroniseerd met het navigatiesysteem in
de auto en de route wordt ingeladen. Zo kun je vertrekken
wanneer jij dat wil.
Voertuigstatus
Met Bluelink ontvang je de laatste informatie over jouw
auto en hoe het gesteld is met de banden, remmen,
airbags en andere veiligheidsvoorzieningen. Wordt het
inbraakalarm van je Hyundai geactiveerd, dan ontvang je
automatisch een pushbericht op je smartphone.

Mijn ritten
Biedt belangrijke statistieken zoals reistijd, afgelegde
afstand, gemiddelde en topsnelheid van al je ritten. Met
deze functie kun je heel eenvoudig jouw rijstijl analyseren.
De mogelijkheden van de Bluelink-app komen optimaal tot hun
recht in de elektrische modellen van Hyundai, zoals de KONA
Electric, IONIQ Electric en IONIQ Plug-in Hybrid, en ook in de
waterstofauto Hyundai NEXO. Een overzicht:
Op afstand opladen starten (EV & PHEV)
Stop of start het opladen van de auto als deze is
aangesloten op een oplaadpunt.
Oplaadschema (EV & PHEV)
Stel een vertrektijd en de gewenste tijd of het schema
voor opladen in.
Status opladen en batterij (EV & PHEV)
Bewaakt het laadniveau van de batterij en stuurt een melding
als de auto is aangesloten op een oplaadpunt en oplaadt.
Afstand tot lege batterij (EV & PHEV)
Toont in real-time de afstand die de auto nog kan afleggen
voordat de batterij leeg is.
Op afstand climate control regelen (alleen EV)
Is het heel warm of juist erg koud buiten? Geef dan via
Bluelink de opdracht het interieur op de juiste temperatuur
te brengen voordat je wegrijdt.

Hyundai-modellen
met Bluelink
Hyundai Bluelink in combinatie met LIVE Services is leverbaar op de volgende modellen:

Ontdek de i10

Ontdek de KONA Hybrid

Ontdek de KONA Electric

Ontdek de IONIQ Hybrid

Ontdek de IONIQ Electric

Ontdek de IONIQ Plug-in Hybrid

Ontdek de NEXO

