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Жаңа CRETA. 
Сіз туралы ойлайды.
Заманауи кроссовер қандай болуы керек? Қуатты, сенімді, үнемді.  
Әрине, оның өзіндік стилі болуы керек, көліктер ағынында ерекшеленіп, 
иесінің даралығын баса көрсетуі керек. Алайда, бүгін күні бұл жеткіліксіз.  
Сіздің автокөлігіңіз ойлана білуі керек. Сіз туралы ойлауы керек.  
Сіздің жайлылығыңыз бен қауіпсіздігіңіз туралы.  
Жаңа Creta жаңа трендті — интеллектуалдылық трендін белгілеу арқылы 
бұл шарттарды орындауға дайын.

3



4



5

Стиль туралы ойлайды.
Жаңа Creta-ның дизайны оның мазмұнына толық сәйкес келеді: өзекті, ойластырылған, технологиялық. 
Экстерьер элементтері футуристік эстетика мен харизманың ерекше ансамблін жасайды. Өзіндік 
сығырайғандай келбеті бар жаңа оптика стильді және мәнерлі көрінеді, сонымен қатар қараңғы кезде тамаша 
көру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. «Бумеранг» сәндік ендірмесі жаңа Creta-ның даралығын баса көрсете 
отырып, бейнесіне ерекше сүйкімділік сыйлайды.

Жарықдиодты артқы шамдар

Жарықдиодты алдыңғы фаралар

Радиатордың каскадты торы

«Бумеранг» ендірмесі
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Кеңістік туралы 
ойлайды.
Жаңа Creta-ның салоны кеңдігімен және эргономділігімен 
таңғалдырады. Жүргізуші үшін де, жолаушылар үшін де көбірек 
орын бар. Басқару элементтері жақынырақ, ықшам болды: 
барлығы көз алдыңызда, бәрі қолыңызда. Ыңғайлы параметрлер 
жүргізуші орындығы мен рульдің жағдайын жеке қалауыңызға 
сәйкес реттеуге мүмкіндік береді.

Жасанды былғарымен қапталған орындықтар
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Әсерлер туралы 
ойлайды.
Таңғы күн сәулесі серігіңіз болғанда, үстіңізден жұлдыздар 
жарқырағанда, қанша шақырым жүріп өткеніңізді байқамай да 
қаласыз және көлік жүргізуден ләззат ала бастайсыз. Панорамалық 
шатырдың арқасында жаңа Creta алдыңыздан жарқын эмоциялар 
әлемін ашады, әр сапарыңызды жарық пен еркіндік сезімімен 
толтырады.

Люгі бар панорамалық шатыр
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Жайлылық туралы ойлайды.
Автокөлік салонының жайлы болуы маңызды. Оның жайлылығы ұсақ-түйектерден құралса 
да. Жаңа Creta Сізді тапқырлығымен және техникалық шешімдерінің дәл және тиімді 
болып келетін алуан түрлілігімен таңғалдырады. Сіздің иелігіңізде Bose Hi-Fi 
мультимедиялық жүйесі, қозғалтқышты батырмамен іске қосу, сымсыз зарядтау 
құрылғысы және басқа да көптеген пайдалы функциялар бар, олардың көпшілігі өз класы 
үшін бірегей болып табылады.

Электрондық тұрақ тежегіші

Bose аудиожүйесі

Қозғалыс режимін таңдау жүйесі (DMS)

Сымсыз зарядтау құрылғысы

Қозғалтқышты іске қосу батырмасы және кілтсіз ашу

Артқы орындық жолаушыларына арналған USB порты
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Бүйірлік айналардың электрлі бүктелуі

10,25“ экраны бар навигациялық жүйе, смартфондармен 
интеграция (Apple CarPlay™* / Android Auto™**)  

Динамикалық белгілеу сызықтары бар артқы көрініс камерасы

Жүргізуші орындығын электрлік реттеу  

7-дюймдік түрлі түсті экраны бар Supervision аспаптар тақтасы

* Apple CarPlay™ (Эппл карплей) – Apple Inc. компаниясына тиесілі сауда белгісі. 
** * Android Auto™ (Android Auto) – Google Inc. компаниясына тиесілі сауда белгісі.
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Динамика туралы ойлайды.
Динамика мен қуат, маневрлік және керемет басқарылушылық заманауи қалалық кроссовердің маңызды 
сипаттамалары болып қала беруде. Жаңа Creta сенімділік пен драйвты біріктіретін танымал және өзін жақсы 
жағынан танытқан қозғалтқыштармен жабдықталған. Автоматты және механикалық берілістер қорабымен 
жабдықталған.

Механикалық берілістер қорабы Автоматты беріліс қорабы

150,7 191

123 149,6Максималды қуаты (а.к.)
6300 об/мин

Максималды қуаты (а.к.)
6200 об/мин

Максималды сәт (Нм) 4850 
айн/мин

Максималды сәт (Нм) 4500 
айн/мин

Gamma 1.6 қозғалтқышы Nu 2.0 қозғалтқышы
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Барлық нәрсе туралы, барлық адамдар 
туралы ойлайды.
Ескерту және қорғау — бұл жаңа Creta қауіпсіздігіне жан-жақты көзқарасты қалыптастыратын екі негізгі қағида. 
Бағыттық тұрақтылық жүйесі, бейімделген круиз-бақылау, алыстан жарықтандыруды автоматты басқару 
жүйесі, 6 қауіпсіздік көпшігі және көптеген басқалары. Сіз бұл ақылды технологиялардың жұмысын 
байқамауыңыз да мүмкін, бірақ дәл солар жүргізушінің де, жолаушылардың да тыныштығы мен сенімділігін 
қалыптастырады.

6 қауіпсіздік көпшігі

Бағыттық тұрақтылық жүйесі (ESP)

Таудан түсу кезіндегі көмек

Беткейге көтерілу кезіндегі көмек



Барлық нәрсе туралы, барлық адамдар 
туралы ойлайды.

Ауа райы жағдайы туралы ойлайды.

Ауа райы қаншалықты құбылмалы және ызғарлы болса да, жаңа Creta-да сізге әрқашан жылы әрі жайлы 
болады. Қысқы топтамада автомобильді қозғалысқа тез дайындауға көмектесетін ыңғайлы функциялардың 
толық кешені бар. Оларды қашықтықтан басқаруға болады. Сондықтан ауа райының қолайсыздығы сіз үшін 
күтпеген жайт болмайды.

Әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту

Артқы орындықтарды жылыту

Алдыңғы әйнекті жылыту

Алдыңғы орындықтарды жылыту

Рульді жылыту
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Екі түсті шанақ

Бір түсті шанақ

Интерьер түстері

Дискілер

Galaxy Blue  (BE7)

Atlas white (SAW) Burnt Orange Pearl (R7R) Cognac Brown Pearl (WG7) Dragon Red Pearl (WR7) Galaxy Blue Pearl (BE7)

Phantom Black Pearl (MZH) Sleek Silver Met (RHM)

Қара Қара

Қара Қоңыр

Мата Жасанды былғары

Мата + жасанды былғары Жасанды былғары

Stardust Gray Met (V3G) Liquid Bronze Met (SSP) Болат дискілер 16“ Құйма дискілер 16“ Құйма дискілер 17“

Stardust Gray  (V3G) Burnt Orange  (R7R) Dragon Red  (WR7) Atlas white (SAW)
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Техникалық сипаттамалары

* Қозғалтқыштың максималды қуаты мен максималды айналу сәтінің мәндері сынақтар әдістемесіне сәйкес келтірілген (БҰҰ ЕЭК № 85 ережесі)
** Отын шығынының және СО2 бөлінетін массаның көрсеткіштері сынақ әдістемелеріне сәйкес ұсынылған (БҰҰ ЕЭК № 83 және 101 ережелері)

Алдыңғы жолтабан     1 572 / 1 560 ( 16“ / 17“)
Габаритті ені                   1 790

Дөңгелек базасы 
Габаритті ұзындығы

Артқы жолтабан     2WD: 1 576 / 1 564 ( 16“ / 17“)                       
4WD: 1 566 / 1 555 ( 16“ / 17“)

Бірліктері: мм

Габаритті 
биіктігі

2 610 
4300

Түрі Gamma 1.6 (2WD) Gamma 1.6 (4WD) Nu  G2.0

Қозғалтқыштар

Қозғалтқыш түрі Бензинді, үлестірілген бүркуі бар

Көлемі, см3 1 591 1 591 1 999

Максималды қуаты*, айн/мин кезінде кВт 90,2 / 6 300 88,7 / 6 200 110 / 6 200 

Максималды қуаты*, айн/мин кезінде а.к. 123 / 6 300 (2WD) 121 / 6 200 (4WD) 149,6 / 6 200 

Максималды сәт*, айн/мин кезінде Нм 150,7 /4 850 148,3 / 4 850 191 / 4 500

Аспа
Алдыңғы Тәуелсіз, серіппелері мен көлденең тұрақтылық тұрақтандырғышы бар McPherson тіреуіштері

Артқы 2WD: жартылай тәуелді, серіппелі, 4WD амортизаторлары бар: тәуелсіз, көп иінтіректі, көлденең тұрақтылық тұрақтандырғышы бар

Тежеу 
механизмдері

Алдыңғы Желдетілетін дискілік: Ø280 мм немесе Ø300 мм

Артқы Дискілік Ø262 немесе Ø284 мм

Трансмиссия түрі 6МБАҚ 6МБАҚ6АБАҚ 6АБАҚ 6АБАҚ 6АБАҚ

Жетек түрі 2WD 4WD 2WD 4WD

Шиналар 
мен дискілер

Шиналар 205/65R16 95H; 215/60R17 96H

Дискілер 6,0Jx16; 6,5Jx17

Экологиялық 
сипаттамалары

Отын шығыны**, л/100 км

Қалалық цикл 8,7 8,8 9,0 9,5 9,2 9,9

Қаладан тыс цикл 5,6 5,9 6,2 6,4 5,8 6,4

Аралас цикл

Қалалық цикл

Қаладан тыс цикл

Аралас цикл

6,8 7,0 7,2 7,5 7,1 7,7

Экологиялық класс 5 (бесінші)

CO2 бөлуі **, г/км

203 206 211 221 215 231

132 138 145 149 137 150

159 163 169 175 166 180

Салмағы

Жарақталған салмағы, кг, min-max 1 270…1 355 1 300…1 385 1 360…1 445 1 390…1 475 1 335…1 420 1 410…1 495

Толық салмағы, кг 1 700 1 730 1 790 1 820 1 765 1 840

Тежегіштермен жабдықталмаған сүйретілетін тіркеменің салмағы 550 550 550 550 550 550

Тежегіштермен жабдықталған сүйретілетін тіркеменің салмағы 1 300 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
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Бір отбасы —  
көп артықшылықтар.

Әріптес банктермен бірлесіп Hyundai клиенттері үшін арнайы әзірленген.  
Кез келген Hyundai автосалонына келіңіздер, кез келген банктің менеджерінен 
кеңес алыңыздар және шарттары сіздерді таңғалдырады! Егер жүрілген 
автомобиль сатып алғыларыңыз келсе, онда біздің Серіктес Банктер сіздерге 
Hyundai клиенттері үшін арнайы әзірленген түрлі бағдарламалар бойынша 
кредит ресімдеуге көмектеседі.

Сіздер Отандық автоөндірісті қолдаудың мемлекеттік бағдарламасын 
пайдалана аласыздар және ең төменгі бастапқы жарнасы автомобиль 
құнының небәрі 10%-ын құрайтын 7 жылға жылдық 4% мөлшерлемемен 
жаңа Hyundai сатып алуға кредитті рәсімдей аласыздар!

Hyundai Finance Жеңілдікпен кредиттеу

Сервис Trade in

Кепілдік Call center

СІЗДЕРГЕ HYUNDAI FINANCE БАҒДАРЛАМАСЫН 
ҰСЫНУҒА ҚУАНЫШТЫМЫЗ

ОТАНДЫҚ АВТОӨНДІРУШІЛЕРДІ ҚОЛДАУДЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

ОСЫ ЖЕРДЕ ЖӘНЕ ДӘЛ ҚАЗІР СІЗГЕ ДЕГЕН 
ҚАМҚОРЛЫҚПЕН!

«TRADE-IN» ТИІМДІ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ЖАҢА HYUNDAI АВТОМОБИЛІНЕ ӨНДІРУШІНІҢ 
КЕПІЛДІГІ

БАРЛЫҚ HYUNDAI ИЕЛЕРІ ҮШІН

Hyundai Auto Kazakhstan компаниясы өз клиенттеріне жақын болуға ұмтылады. 
Сондықтан біз әрқашан сіздердің қауіпсіздіктеріңіз туралы ойлаймыз. Біздің 
сіздерге деген қамқорлығымыз - жолда көлікпен қауіпсіз қозғалудың кепілі. 
Сіздердің назарларыңызға қалаларыңыздағы барлық Hyundai ресми Дилерлік 
орталықтарында Before Service бағдарламасын ұсынамыз. Before Service 
бағдарламасы автомобильді кешенді профилактикалық байқауды кедергісіз 
және қауіпсіз, ең бастысы тегін жүргізуге мүмкіндік береді.

Барлық Hyundai дилерлік орталықтарында «Trade-in» тиімді 
бағдарламасы бастау алды. Барлығы өте оңай: кез келген маркалы 
автомобильді жаңа Hyundai автомобиліне айырбастаңыздар. Толығырақ 
Қазақстан бойынша барлық Hyundai ресми дилерлік орталықтарында.

Өндірушінің кепілдігі 5 жыл және 100 000 км (қайсысы ертерек болатынына 
байланысты), Hyundai ресми Дилері автомобильді бірінші сатып алушыға 
сатқан (берген) сәттен бастап Сервистік кітапшада көрсетілген шектеулерді 
ескере отырып, бұл туралы Сервистік кітапшада кепілдіктің басталу күні 
туралы тиісті белгі куәландырады.

Дайындаушының кепілдігі Сервистік кітапшада келтірілген Hyundai 
автомобиліне кепілдік шарттарына сәйкес келетін ақаулық туындаған 
жағдайда, осы ақаулықтың сипаты Қазақстан Республикасы заңнамасының 
және Автомобильді пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына 
байланысты автомобильді жөндеу орнына өз жүрісімен жеткізуге мүмкіндік 
бермеген жағдайда ғана автомобильді ең жақын HYUNDAI ресми Дилеріне 
жеткізуге (эвакуациялауға) қолданылады.

7007 нөмірі бойынша клиенттерді қолдау қызметі 24\7 қолжетімді.
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HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN
Брендтің Қазақстандағы ресми дистрибьюторы

www.hyundai.com 

Қазақстан бойынша бірыңғай тегін call-center 
Ұялы телефондардан қоңырау шалу: 7007

Дилер туралы ақпарат

Мобильді қолданба жүктеу үшін  
қолжетімді:

Бұл кітапша басып шығару кезінде дұрыс болды. Алайда, Hyundai Auto Kazakhstan компаниясы өнімді үздіксіз 
жетілдіру және жақсарту саясатын ұстанатындықтан, ол осы жарияланымда сипатталған модельдердің 
ерекшеліктерін, түстерін және жиынтықталым элементтерін кез келген уақытта қосымша ескертусіз өзгерту 
құқығын өзіне қалдырады. Модельдердің түстері мен жиынтықталымдарының үйлесімі олар нақты болған 
жағдайда қолжетімді. Өзекті ақпарат алу үшін Hyundai ресми дилерлік орталықтарына хабарласыңыз.


