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Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків. Транспортні
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову
плату, не всі версії моделі включені до цієї брошури. Hyundai Motor Company залишає за собою
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення.
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт місцевого дистриб’ютора Hyundai
або проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.

Робить бажане
можливим
Нова CRETA
CRETA дійсно робить бажане можливим завдяки своїм винятковим
якостям та багатому оснащенню. Вона містка та універсальна,
комфортна та практична, безпечна та динамічна. Нова CRETA вразить
вас своєю керованістю, продуманою функціональністю салону та якістю
внутрішнього оздоблення. Тож не зволікайте, обирайте нову CRETA та
вирушайте у найбажанішу подорож!
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Впевнений стиль
Нова CRETA уособлює усе, що ми чекаємо від комфортного та стильного автомобіля.
Яку версію цього кросоверу ви б не обрали, вона здивує вас низкою зручних та технологічних
опцій, які істотно полегшують повсякденне життя та роблять кожну поїздку приємною.

4

5

Переможний дизайн
З якого кута не поглянь, нова CRETA вражає своїм виглядом переможця. Виразні атлетичні лінії
кузову створюють впевнений та потужний імідж кросоверу, на який всі звертатимуть увагу.

Фари головного світла прожекторного типу

Виразний стиль передньої частини
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Протитуманні фари зі світлодіодними денними ходовими вогнями

17-дюймові легкосплавні колісні диски

Потужний дизайн задньої частини

Комбіновані задні ліхтарі
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Внутрішня краса
Справжній характер оновленої CRETA розкривається у дрібницях. Ззовні вона здається
компактною, але всередині CRETA оснащена багатьма потрібними водію та пасажирам
функціями — і у цьому її справжня перевага і краса. Салон CRETA просторий та гарно
обладнаний. А притаманна цьому автомобілю відмінна керованість приємно вразить
навіть тих, хто не чекає подібної спритності від кросоверу.

Інтелектуальний ключ
Система програмованих
ключів SMARTKEY дозволить
дистанційно відкривати та
закривати автомобіль.
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Панель приладів SUPERVISION

Шкіряна оббивка керма

Акустична система

Яскрава та інформативна панель приладів
забезпечить максимально наочне надання
даних про автомобіль.

Оздоблення рульового колеса високоякісною
еко-шкірою з оригінальною прострочкою
забезпечує приємне керування автомобілем у
будь яких ситуаціях.

Аудіосистема із 6 динаміками наповнить подорожі
якісним звучанням вашої улюбленої музики.
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Універсальний простір
Коли виникає питання, що взяти з собою у подорож, CRETA дає відповідь — беріть усе!
Бо у цьому кросовері вистачить місця для усіх речей, які знадобляться вам у мандрівці.
Зручний та просторий салон, у якому із комфортом розташуються п'ятеро дорослих, та
місткий багажник, об'єм якого можна миттєво збільшити, просто склавши спинку задніх
сидінь — у цьому універсальність нової CRETA.

Варіанти трансформації салону
Задня частина салону може бути легко
трансформована в залежності від кількості
пасажирів та багажу. Достатньо скласти спинки
задніх сидінь (60:40), щоб отримати потрібний
вантажний об'єм. Максимальний об'єм багажнику
нової CRETA — 1 396 літрів.
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Надійна трансмісія
Швидкість та драйв — невід’ємна частина будь-якої подорожі. Тому в новій CRETA особлива
увага приділяється динамічним характеристикам. Покращена аеродинаміка кузова,
6-ступінчаста коробка передач, надійний двигун — все це складається у виняткове, ні з чим
не зрівнянне задоволення від керування.

Крутний момент (Нм)

Потужність (к.с.)

Двигун Gamma 1.6 D-CVVT

6-ступінчаста механічна коробка передач — проста
у керуванні, довговічна та забезпечує першокласну
паливну економічність.

Оберти двигуна (об. / хв.)
Макс.
потужність
123 к.с.

Макс. крутний
момент
150,7 Н∙м

Бензиновий двигун 1.6 GAMMA,
максимальна потужність — 123 к.с,
розвиває крутний момент 150,7 Н∙м.
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6-ступінчаста автоматична коробка передач поєднує в
собі динаміку та максимальну паливну економічність. В
її основі — нова модель трансмісії, за якої перемикання
передач практично не відчувається.
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Захист, якому можна
довіряти
Ми всебічно подбали про безпеку водія та пасажирів. Такий комплексний підхід до безпеки розраховано
як на попередження небезпеки, так і на надійний захист при її виникненні. Нова CRETA оснащена
жорстким каркасом, виконаним зі спеціальних високоміцних сплавів, 6 подушками безпеки, в тому
числі двома бічними шторками, та датчиком тиску в шинах. Автомобіль також обладнано електронними
системами, що поліпшують керованість в різних дорожніх ситуаціях.

6 подушок безпеки

Допомога під час старту вгору (HAS)

Дві фронтальні, дві бокові подушки, а також дві шторки
безпеки забезпечують водію та пасажирам надійний захист
у разі зіткнення.

Ви з легкістю рушите з місця без відкату назад навіть на
дуже крутому схилі. Йде у комплексі з системою курсової
стійкості ESC.

Антиблокувальна гальмівна система з EBD

Система курсової стійкості (ESC)

ABS з електронним розподілом гальмівних зусиль (EBD)
запобігає блокуванню коліс під час різкого гальмування
та забезпечує стабільне гальмування автомобіля.

Використовуючи дані з декількох датчиків, ця система
покращує зчеплення з дорогою при різких поворотах і
гальмуванні.
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Опції

16” сталеві диски з
декоративними ковпаками

Частина обладнання, зображеного або описаного в даному каталозі не може бути поставлена в якості
стандартного устаткування і може бути придбана за додаткову плату.

16” легкосплавні диски

17” легкосплавні диски

Решітка радіатору

Фари проекційного типу

Бічні дзеркала з повторювачами
сигналу повороту

Хромоване оздоблення зовнішніх
ручок дверей

Захисні накладки переднього та
заднього бамперу

Кнопка запуску двигуна

Аудіосистема з 5” кольоровим
монітором

Вентиляційні дефлектори для
пасажирів заднього ряду

Клімат-контроль

Кондиціонер

Склоочисник заднього скла

Задній спойлер

Рейлінги на даху

Протитуманні фари зі світлодіодними
денними ходовими вогнями

Тоноване скло дверей

Панель приладів

Електрохроматичне дзеркало
заднього виду

Металізовані накладки на пороги

Центральний підлокітник з боксом

Кріплення для дитячих крісел
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Технічні характеристики
Двигун

1.6 бензин

Макс. потужність (к.с. / об.хв.)

123 / 6 300

Макс. крутний момент (Н∙м / об.хв.)

150.7 / 4850

Паливний бак

55

Шини та диски
Шини

205 / 65R16 95H

Диски

6.0J x 16

Динамічні характеристики
Тип приводу

2WD

Трансмісія

Кольори кузову

Кольори даху

Sleek Silver
(RHM)

Star Dust
(V3G)

6АK ПП

6АK ПП

Час розгону до 100 км / год, сек.

12.3

12.1

12.9

Максимальна швидкість км / год

169

169

167

Міський цикл

9.0

9.2

9.9

Заміський цикл

5.8

5.9

6.3

Змішаний цикл

7.0

7.1

7.6

Екологічні характеристики
Витрати палива,
л / 100 км

Polar White
(PSW)

4WD

6MK ПП

Marina Blue
(S8U)

Phantom Black
(X5B)

Passion Orange
(TE3)

Fiery Red
(R4R)

Білий + чорний

Помаранчевий + чорний

• Вищезгадані значення є результатом внутрішнього тестування і піддаються зміні після перевірки.
• Частина обладнання, зображеного або описаного в даному каталозі не може бути поставлена в якості стандартного устаткування і може бути придбана за додаткову плату.
• Hyundai Motor Company залишає за собою право змінювати технічні характеристики і обладнання без попереднього повідомлення.
• Кольори, зображені в каталозі, можуть дещо відрізнятися від реальних кольорів через обмеження в процесі друку.
• Будь ласка, зверніться до офіційного дилера для отримання повної інформації щодо наявності по кольорах та оздобленню.

Габарити

Внутрішнє оздоблення

Од.виміру: мм

Висота з рейлінгами
1 630 (1 635)
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Тканина

Тканина

Тканина

Тканина

Еко шкіра

Еко шкіра

Еко шкіра

Комбінована тканина

Передня колія

1 544

Колісна база

2 590

Ширина

1 780

Довжина

4 280

Задня колія

1 558
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