
Ensure proper health of your car.

Convenience at your fingertips.
Remote Engine Start/Stop
Kemudahan di tangan Anda. Nyalakan/matikan mesin mobil melalui aplikasi Hyundai Bluelink 
di ponsel Anda. Mesin dapat menyala 2-10 menit sebelum Anda memasuki mobil.

Remote Climate Control
Selain menyalakan mesin, Anda juga dapat mengaktifkan AC untuk mengatur suhu kabin 
melalui aplikasi Hyundai Bluelink. Fitur ini dapat Anda aktifkan sejak 2-10 menit sebelum Anda 
memasuki mobil.

Aplikasi Hyundai Bluelink juga memungkinkan Anda untuk membuka/mengunci pintu 
mobil dari jarak jauh, kapan saja, di mana saja.

Remote Door Lock/Unlock

Remote Horn & Light Control
Aplikasi Hyundai Bluelink juga dapat digunakan untuk menyalakan lampu depan dan klakson 
selama 30 detik untuk membantu menemukan posisi mobil Anda.

Find My Car
Hyundai Bluelink dapat menunjukkan posisi mobil Anda melalui peta di aplikasi. 
Untuk menggunakan fitur ini, sentuh icon peta di tampilan layar aplikasi, dan posisi mobil 
Anda akan ditampilkan. Posisi akan terbaharui setiap 10 menit. 

Manual & Automatic
Diagnostic Report
Hyundai Bluelink didesain untuk mencegah hal yang tidak 
diinginkan terjadi pada mobil Anda. Bluelink akan mengirimkan 
indikator apabila ada temuan. Pengecekan secara manual juga 
bisa dilakukan melalui Vehicle Diagnostics pada Head Unit.

Driving Information and Vehicle
Health Report
Anda bisa mengetahui kebiasaan berkendara 
dan kondisi mobil Anda. Terdapat informasi 
berapa kali mesin menyala, jarak tempuh, 
kecepatan maksimal/rata-rata, kondisi sistem, 
dan  sebagainya.

Vehicle Status
Check/Notification
Anda bisa mengecek status mobil Anda, seperti 
mesin menyala/tidak, AC menyala/tidak, 
pintu terbuka/terkunci, kap mesin terbuka/tertutup, 
tekanan angin ban, dan indikator BBM melalui 
aplikasi Bluelink.

Scan disini
untuk informasi lebih lanjut
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Drive with peace.

Round-the-clock security for your car.
Geo-Fence Alert Valet Alert

Ke manapun Anda pergi, Anda dapat terhubung dengan mobil 
Hyundai kesayangan Anda melalui aplikasi Bluelink. 
Sebuah rangkaian layanan konektivitas terintegrasi yang 
dirancang khusus untuk membuat berkendara lebih aman, 
lebih mudah, dan lebih menyenangkan. 

CRETA telah dilengkapi dengan teknologi konektivitas Hyundai Bluelink, sebuah platform 
yang memudahkan pengecekan informasi penting tentang mobil Anda.
Terhubung dengan call center Hyundai 7 x 24 jam saat terjadi kondisi darurat untuk segera 
memberikan Anda bantuan.

Connect with
your car.

Safety
Dengan sistem keamanan 
intuitif, Hyundai Bluelink 
membantu menjaga Anda 
dalam kondisi darurat.

VRM (Vehicle Relation
Management)

Hyundai Bluelink memberi Anda 
pemberitahuan terintegrasi 
tentang pemeliharaan untuk 
menjaga mobil Anda tetap 
dalam kondisi terbaiknya.

Remote Function
Hyundai Bluelink memberikan 
kemudahan mengontrol mobil 
melalui smartphone Anda, 
seperti menyalakan mesin, AC 
dan mengunci pintu.

Alerts
Hyundai Bluelink membantu 
melindungi mobil saat berada 
di luar pengawasan Anda 
dengan mengirimkan 
peringatan melalui aplikasi.

Idle Time Notification

Speed Alert

Fitur ini memungkinkan Anda untuk 
menentukan batas area di mana mobil Anda 
boleh dan tidak boleh dikendarai. Jika mobil 
melewati batas yang ditentukan, Anda akan 
mendapatkan notifikasi di ponsel Anda.

Valet Mode dapat diaktivasi melalui Head 
Unit di mobil Anda. Dengan menggunakan 
Valet Mode, Anda dapat mengawasi mobil 
melalui aplikasi Hyundai Bluelink selama 
Anda meninggalkan mobil kepada staf valet. 
Jika Valet Mode diaktifkan, Anda dapat 
melihat informasi seperti jarak tempuh, 
waktu mengemudi, kecepatan tertinggi, dan 
lainnya melalui aplikasi. Valet Mode juga 
melindungi informasi pribadi Anda dengan 
menonaktifkan kontrol pada Head Unit.

Apabila mesin mobil Anda ditinggal 
menyala begitu saja melebihi batas waktu 
yang Anda tentukan, Anda akan 
mendapatkan notifikasi pada aplikasi 
Bluelink di ponsel Anda.

Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengatur 
batas kecepatan maksimum mobil. Jika batas 
kecepatan melebihi yang telah ditentukan, 
Anda akan diberikan notifikasi melalui aplikasi 
Bluelink di ponsel Anda.

ACN (Auto Collision Notification)
Jika terjadi kecelakaan dan airbag mengembang, sinyal Auto Collision Notification (ACN) 
akan secara otomatis dikirimkan ke Hyundai Bluelink call center. Operator akan segera 
menghubungi melalui mic dan speaker di dalam mobil untuk memastikan kondisi Anda,
dan menghubungi polisi atau medis untuk membantu Anda.

SOS/Emergency Assistance
Jika dalam keadaan darurat, Anda dapat meminta bantuan Hyundai Bluelink call center 24 jam 
dengan menekan tombol SOS yang terletak di Overhead Console. Call center akan segera 
menghubungi dan mengirimkan bantuan darurat yang dibutuhkan ke lokasi Anda.

SOS

RSA (Road Side Assistance)
Saat mobil Anda bermasalah di tengah perjalanan, Hyundai Bluelink call center 24 jam akan 
merespon saat Anda menekan tombol Bluelink pada overhead console. Dapatkan informasi 
lokasi Hyundai Service Center terdekat atau jasa mobil derek ke lokasi dalam layanan 
Roadside Assistance (RSA) ini.

Stolen Vehicle Notification
Ketika seseorang membuka paksa mobil Anda, notifikasi akan segera dikirimkan melalui 
aplikasi Bluelink di ponsel. Hal ini membantu Anda untuk mencegah pencurian, atau saat 
alarm mobil menyala.

Stolen Vehicle Tracking
Jika mobil Anda dicuri, Hyundai Bluelink menyediakan layanan yang efektif untuk 
mendukung pelacakan mobil Anda dengan memberikan informasi lokasi dan rute yang 
dilalui. Layanan ini tersedia jika mobil yang dicuri sedang berjalan atau paling lambat 7x24 
jam setelah mesin dimatikan.

Stolen Vehicle Immobilization
Setelah Anda melaporkan pencurian mobil ke Bluelink call center, Anda dapat meminta 
mesin mobil untuk dimatikan sepenuhnya agar tidak dapat dihidupkan oleh pencuri.

Time Fencing Alert
Time Fencing Alert memungkinkan Anda 
mengatur waktu kapan mobil Anda tidak boleh 
digunakan. Jika dikendarai pada jam yang 
telah ditentukan, Anda akan mendapatkan 
notifikasi di ponsel Anda.

Your safety is our priority.

1. Tombol Bluelink mengarahkan ke Call Center untuk Roadside Assistance.
2. Tombol SOS mengarahkan ke Call Center SOS untuk keadaan darurat.
3. Untuk layanan Bluelink secara umum, bisa menghubungi Call Center melalui Aplikasi 
    Hyundai Bluelink.

*Tampilan di atas adalah ilustrasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


