Creta

Creta
Кросовер, яким він має бути

СИЛА В ХАРАКТЕРІ
Куди б не лежав ваш шлях, який би складний маршрут ви не обрали, HYUNDAI CRETA стане для
вас вірним супутником. З ним будь-яка подорож перетвориться на захоплюючу пригоду: будь то
кам’янистий перевал, гірський струмок, сільська дорога чи швидкісне шосе.
HYUNDAI CRETA вразить вас своєю керованістю, безпекою та рівнем комфорту. Його каркас виготовлено з унікального сплаву високоміцних сталей. По міцності та жорсткості він перевершує
звичайні сплави, що застосовуються в автомобілебудуванні. Ось чому за кермом HYUNDAI CRETA
ви почуватимете себе впевнено у будь-яких умовах, незалежно від часу доби та погоди.

ДЛЯ ДОРІГ І НАПРЯМКІВ
Де проходить межа можливостей? Через ущелину? За хмарами?
Там, де ви її проведете. Новий кросовер HYUNDAI CRETA змінює уявлення про можливе. Зухвалий, рішучий, надійний, він готовий підтримати ваші найсміливіші захоплення. Це автомобіль, що поєднує в собі практичність професіонала та азарт експериментатора. У ньому є все
для поціновувачів активного способу життя.
І навіть більше.

ЗАВЖДИ МОЖНА ДОДАТИ ШВИДКОСТІ
Швидкість і драйв – невід’ємна частина будь-якої подорожі.
Тому в HYUNDAI 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 Нм

Бензиновий двигун 1.6 GAMMA, максимальна потужність – 123 к.с, розвиває крутний
момент 150,7 Нм.

ДЛЯ ЗАКОХАНИХ У ШВИДКІСТЬ
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.

Прискорення, розгони, маневрування вулицями, дорогами, магістралями – завжди та всюди ви
насолоджуватиметеся захоплюючою динамікою та відмінною керованістю кросовера
HYUNDAI CRETA.

СЕРЙОЗНИЙ ВИГЛЯД,
ЗУХВАЛИЙ ХАРАКТЕР

ТЕХНОЛОГІЇ ДИКТУЮТЬ СТИЛЬ
Суворий, завершений, лаконічний. Відточеність кожної лінії, функціональна досконалість
кожної деталі. Саме таким повинен бути дизайн кросовера для активного відпочинку.

Досить одного погляду, аби відчути, що він – ваш.
Сильний та елегантний кросовер HYUNDAI CRETA.
І необов’язково пояснювати словами, чим саме
цей автомобіль так привертає до себе.

Передні фари прожекторного
типу з додатковим підсвічуванням
поворотів покращують видимість
у темний час доби.

Яскраві задні світлодіодні ліхтарі
елегантно вписані в екстер’єр,
що робить автомобіль помітним
на дорозі.

Вмонтована камера заднього виду
показує траєкторію руху автомобіля
під час руху назад і робить паркування зручнішим і безпечним.

Стійкі до перенагрівання дискові
гальма мають підвищену надійність та забезпечать впевнене
гальмування.

Легкосплавні 17-дюймові диски у
поєднанні із шинами 215/60 R17
виглядають підкреслено стильно.

Задні парктроніки допомагають
попередити зіткнення з перепонами під час руху назад.

ТЕРИТОРІЯ КОМФОРТУ
Активний відпочинок чудово поєднується з комфортом. Інтер’єр HYUNDAI CRETA приємно здивує
вас продуманою функціональністю салону та якістю внутрішнього оздоблення. Тому навіть під час
найдовшої поїздки ви та ваші пасажири відчуватимете себе оточеними турботою та увагою.

Вмикання двигуна здійснюється простим
натисканням КНОПКИ ЗАПУСКУ (при перебуванні SMARTKEY у салоні автомобіля)

Підігрів лобового скла дозволить
за декілька хвилин підготувати
автомобіль до руху.

Просто налаштуйте комфортну
температуру один раз, і система
клімат-контролю підтримуватиме
її постійно.

Підігрів руля зробить керування
автомобілем у холодну погоду
комфортнішим.

Підігрів не лише передніх, а й
задніх сидінь допоможе створити
комфортні умови для всіх пасажирів.

Панель приладів SUPERVISION
забезпечить максимально наочне
надання даних про автомобіль.

Підігрів форсунок допоможе запобігти їх обмерзанню та забезпечить безперебійну роботу системи подачі рідини для омивання
скла.

Система програмованих ключів SMARTKEY
дозволить дистанційно відкривати та закривати автомобіль.

ДОДАЙТЕ МУЗИКИ
У ВАШ МАРШРУТ
Аудіосистема із 6 динаміками наповнить подорож
звучанням вашої улюбленої музики.

ПРОСТІР ДЛЯ ВАШИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ

Навіщо обирати, що взяти з собою у подорож? Візьміть все! Складані задні сидіння HYUNDAI CRETA
дозволяють миттєво трансформувати частину салону у просторе місце для багажу. Тепер у вас більше не виникне питання: куди покласти, як вмістити і чим пожертвувати. У HYUNDAI CRETA ви просто
берете та маєте в своєму розпорядженні ваші речі – зручно, безпечно, без зайвих зусиль.

Ніші довкола запасного колеса можна використовувати для зберігання інструментів або іншого інвентарю.

Компактне розміщення 16-дюймового запасного
колеса повного розміру.

Регулювання рульового колеса за висотою та вильотом допоможе створити комфортні умови керування
автомобілем.

Зручний механізм регулювання передніх сидінь
за висотою.

ВАШ ЗАПАС МІЦНОСТІ
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. HYUNDAI CRETA
оснащений жорстким каркасом, виконаним зі спеціальних високоміцних сплавів, 6 подушками
безпеки, в тому числі 2 бічними шторками, та датчиком тиску в шинах. Автомобіль також обладнано електронними системами, що поліпшують керованість в різних дорожніх ситуаціях.

Посилений жорсткий каркас виконано з особливого сплаву високоміцних сталей AHSS, що є кращим
за сплави, які застосовуються в
автомобілебудуванні.

Датчик тиску в шинах допоможе
своєчасно помітити, що тиск у
колесах відхиляється від норми.

Допомога під час старту вгору
(HSA). Ви з легкістю рушите
з місця без відкату назад навіть
на дуже крутому схилі.

Система курсової стійкості (ESC)
покращує зчеплення з дорогою
при різких поворотах і гальмуванні.

Допомога під час спуску з гори
(DBC) регулює гальмівне зусилля
та виключає проковзування коліс
на спуску.

Система управління стабілізацією
(VSM) забезпечує максимальне
зчеплення з дорогою кожного
з чотирьох коліс.

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

КОЛІР КУЗОВУ

Crystal White (PGU)

Колір інтер’єру

Sleek Silver (RHM)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигун

1.6 бензин

Макс. потужність (к. с./об. хв.)

123 / 6300

Макс. крутний момент (Н* м/об. хв.)

Urban Gray (U4G)

150,7 / 4850
55

Паливний бак (л)

Чорний, одного тону

Phantom Black (MZH)

Sunset Orange (SN4)

Earth Brown (P4N)

Тканина

Шини та диски
Шини

205 / 65R16 95H

Диски

6,0J x 16

Динамічні характеристики

Шкіра

Диски

2WD

Тип приводу
Трансмісія

Marina Blue (N4U)

Fiery Red (R4R)

16’’ Легкосплавні
(205/65R16)

17’’ Легкосплавні
(215/60R17)

6АK ПП

6АK ПП

Час розгону до 100 км/ ч, сек

12,3

12,1

12,9

Максимальна швидкість км/ ч

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

Витрати палива,
л / 100 км

1,630 мм

1,665 мм з рейлiнгами

16’’ Сталеві
(205/65R16)

190 мм

6MK ПП

Екологічні характеристики

Ice Wine (W4Y)

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

4WD

28°

21°

1,545 мм

2,590 мм

1,780 мм

4,270 мм

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

1,568 мм

ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора.
www.hyundai.com.ua

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 моделей включені в цій брошурі. 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.

