CRETA
Nova Geração

A vida tem espaço pra mais. E, a partir do CRETA Nova Geração,
por onde você olhar verá que ela sempre oferece mais. Seja pelo
design único, a tecnologia de última geração, a sofisticação sem
igual, a luxuosidade que supera expectativas, seja pelo nível
de segurança que você nunca viu. Esteja pronto para conhecer
o SUV que elevará definitivamente os seus padrões a outro
patamar. Porque a sua vida sempre pode ter espaço pra mais.
Clique aqui e confira tudo o que o
CRETA Nova Geração tem a oferecer

Imagens ilustrativas e itens de série da versão Ultimate.

O CRETA Nova Geração traz uma combinação única para o seu
segmento: design forte e moderno que impressiona pela sua imponência
e exclusividade.
Faróis e luzes diurnas (DRL) em LED
Spoiler traseiro

Imagens ilustrativas e itens de série da versão Ultimate.

Mais sofisticação
por onde você olhar.
O céu é o limite: aprecie uma nova vida com mais conforto
e ângulos de visão.

Imagens ilustrativas e itens de série da versão Ultimate.

Teto solar panorâmico
Novo interior com acabamento premium
Banco do motorista com ventilação
Saída de ar para os bancos traseiros
Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

Mais prazer ao dirigir.
Renda-se ao luxo, à sofisticação e ao conforto para tornar
a sua experiência sempre única.

Imagens ilustrativas e itens de série da versão Ultimate.

Console central
Ergonomicamente projetado para entregar máximo conforto e prazer ao volante.

1

2

3

4

5

6

1. Painel digital colorido Supervision Cluster de 7”
2. Carregador sem fio para smartphones
3. Ar-condicionado automático digital
4. Chave presencial Smart Key com telecomando de travamento
das portas e do porta-malas
5. Partida do motor por botão
6. Freio de estacionamento eletrônico com auto hold

Mais conectividade na ponta
dos seus dedos.
Toda tecnologia a serviço do seu conforto.

Central multimídia blueNav®com Bluelink
Com tela touchscreen de 10,25”, GPS integrado, conexões USB e Bluetooth®,
comandos no volante, além de conectividade com smartphones pelo Google
Android Auto1 e Apple CarPlay®1. Acesse os principais recursos do seu smartphone
por meio de comandos na central multimídia ou por comandos de voz de maneira
segura, sem perder o foco na direção.
Comando de voz
O CRETA Nova Geração permite o acionamento e controle de diversas funcionalidades
por comandos de voz, como o ar-condicionado, os vidros, a ventilação do banco do
motorista e outros itens.
GPS integrado
O CRETA Nova Geração vem com GPS com informações de tráfego em tempo real2
integrado à central multimídia. Muito mais conforto e praticidade para você chegar
ao seu destino de maneira rápida e tranquila.
Apple CarPlay®1
A forma mais inteligente e segura de usar o seu iPhone no carro. Você pode obter
instruções, fazer chamadas, enviar e receber mensagens e ouvir músicas. Tudo sem
perder o foco na direção.
Google Android Auto1
O Google Android Auto permite acesso aos principais recursos do seu smartphone
com sistema operacional AndroidTM de maneira fácil e segura. Use o comando de
voz, faça e receba chamadas, ouça e dite mensagens de texto, abra aplicativos,
navegue com o Google Maps, ouça músicas e muito mais.

1 Consulte a lista de smartphones compatíveis com o Google Android Auto e o Apple CarPlay®
no manual do proprietário.
2 As informações de tráfego em tempo real estarão disponíveis mediante a ativação do serviço
de carro conectado Bluelink.

Agora, é o seu carro que cuida de você.

Seu carro fica ainda mais inteligente com o serviço de carro conectado da Hyundai,
que oferece mais recursos no CRETA Nova Geração, disponibilizando alertas,
assistências, diagnósticos, controle de funções do veículo por voz, visão remota
360º pelo app e muito mais, tudo para trazer comodidade, segurança e toda a
proteção que você e as pessoas que você ama merecem.
Confira os benefícios que o Bluelink traz para você.

Assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana
A proteção do seu CRETA Nova Geração sem hora para acabar: com apenas um
toque no botão no teto, você tem contato com a central SOS Bluelink para qualquer
emergência, com envio de um guincho se necessário.
Em caso de acidente com acionamento de airbags, a central é automaticamente
notificada, e um operador tentará contato com o motorista pelo próprio Bluelink.
Não havendo resposta, o operador enviará o socorro e ficará na linha até que a
ambulância chegue ao local.
Rastreamento e imobilização do veículo
Em caso de furto, é só ligar para a Central SOS Bluelink, e eles podem rastrear
o veículo e até imobilizar o motor, facilitando o trabalho das autoridades na
recuperação do veículo. Além disso, o Bluelink sempre enviará uma notificação
no seu smartphone em caso de disparo do alarme do veículo.

Visão 360º no aplicativo
Com o Bluelink, você pode conferir tudo o que acontece ao redor do seu CRETA Nova
Geração em apenas um clique, acessando a visão 360º pelo seu smartphone.
Encontre locais de interesse pelo celular ou pela central multimídia
Por meio do Bluelink, seu celular e a central multimídia estarão conectados para
compartilhar pontos de interesse que você pode buscar e salvar pelo smartphone ou no
próprio veículo. E, para chegar até eles, você ainda conta com tráfego local em tempo
real para seguir pelas rotas mais rápidas.

Alertas e Modo Valet
Quando precisar emprestar o seu CRETA Nova Geração para alguém ou deixá-lo
no valet, você pode definir limites de velocidade, área de circulação e até horário
de utilização. Caso algum deles seja ultrapassado, você receberá uma notificação
no seu smartphone.
Saiba sempre onde o seu CRETA Nova Geração está
Com a função Find My Car, você pode localizar o seu CRETA Nova Geração onde
ele estiver, em qualquer lugar do território brasileiro, por meio do aplicativo no seu
smartphone.

Comandos remotos e status do seu CRETA Nova Geração
Os comandos do seu CRETA Nova Geração na palma da sua mão: agora, com
apenas um toque, você pode acionar diversos recursos do seu veículo, como
ligar e desligar o motor, acionar e alterar os parâmetros de ar-condicionado e
da ventilação do banco do motorista, travar e destravar as portas e muito mais.
Use ainda o app para checar o nível do combustível do seu CRETA Nova Geração
e verificar se ele está com as portas travadas.
Diagnósticos do seu CRETA Nova Geração
Realize verificações completas dos sistemas do CRETA Nova Geração para envio de
alertas em caso de detecção de falhas, tudo com um toque na central multimídia.
Ainda é possível consultar relatórios mensais com informações do veículo para ter
acesso a diversos dados de condução.

Hyundai SmartSense
SmartSense é o sistema de assistência da Hyundai, construído para fornecer
maior proteção e tranquilidade ao condutor. Com itens que garantem segurança e
conveniência ao volante, o SmartSense monitora constantemente o ambiente por
meio de câmeras e sensores para minimizar riscos reais, protegendo o motorista, os
passageiros e os pedestres.
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1. Sistema de Frenagem Autônoma
Por meio de câmera e sensor frontais, esse sistema pode identificar automóveis,
ciclistas e pedestres à frente, e, em condições específicas, emite um alerta sonoro
e visual no painel de instrumentos, além de acionar os freios ao detectar o risco de
uma colisão frontal de maneira a preveni-la ou reduzir o seu impacto. O Sistema de
Frenagem Autônoma pode auxiliar o motorista em situações nas quais a frenagem é
necessária, mas não há tempo suficiente de reação para sua efetivação. Além disso, o
CRETA Nova Geração também tem a exclusiva função de convergência à esquerda,
que atua em situações de cruzamentos, de maneira a frear o veículo caso o motorista
não perceba que está vindo um veículo no sentido oposto.
2. Assistente de Permanência e Centralização em Faixa
Esses dois sistemas ativos auxiliam o motorista com a centralização do veículo na faixa,
além de emitir alertas sonoros e realizar a correção da rota caso o veículo ameace sair
da faixa com as setas desligadas.
3. Câmera para Monitoramento de Ponto Cego
Ao acionar a seta de indicação de mudança de faixa, uma câmera externa mostrará no
painel de instrumentos o ponto cego, ampliando o ângulo de visão em 25 graus.
4. Controle de Velocidade Adaptativo
Sistema ativo de velocidade que auxilia o motorista, mantendo automaticamente uma
distância segura do veículo à frente e atuando inclusive na parada total e na retomada.
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5. Smart Camera 360º
A Smart Camera gera uma visão panorâmica de 360° a partir da combinação de
câmeras disponíveis ao redor do veículo. Você pode escolher entre oito ângulos de
visão, aumentando a segurança e a comodidade ao estacionar.
6. Detector de Fadiga
O sistema analisa o nível de atenção do motorista com base em fatores como o padrão
de direção e tempo de viagem, e fornece um alerta sonoro e visual no display central
do cluster, recomendando um descanso caso sinais de fadiga sejam detectados, o
que garante uma viagem mais segura para o motorista e todos à sua volta. O sistema
também fornece avisos sonoros e visuais quando o veículo à frente começa a se mover
após uma parada.
7. Alerta de presença no banco traseiro
Esse sistema alerta o motorista para a presença de ocupantes no banco traseiro, como
bebês, crianças ou animais de estimação, além de objetos, evitando assim possíveis
esquecimentos ao desligar o veículo.
8. Farol Alto Adaptativo
Ao dirigir à noite, o sistema detecta o brilho das luzes dos veículos que vêm no sentido
oposto e ajusta automaticamente a intensidade dos faróis evitando o ofuscamento da
visão dos outros motoristas.

Mais bem-estar a todo momento.
Embarque em uma nova geração pensada para a sua
tranquilidade.

Freio a disco nas quatro rodas
Mais eficiência e controle nas frenagens com freios
a disco em todas as rodas, o que possibilita maior
segurança e controle máximo ao volante em todas
as situações.

Seis airbags 
Dois airbags frontais, dois laterais de tórax integrados aos bancos dianteiros e dois
do tipo cortina para proteção da cabeça e impactos laterais.
Controle de tração (TCS) e estabilidade (ESP)
Esse sistema garante que o motorista não perca a estabilidade ao realizar curvas, com
acionamento automático ao detectar possível perda de controle ao volante.

Estrutura de aço de ultrarresistência
A mais avançada engenharia estrutural com 35,8% da carroceria composta de aço de
ultrarresistência, garantindo maior rigidez e proteção contra impactos.
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus
Esse sistema está sempre de olho na pressão correta dos pneus, garantindo seu
conforto, sua segurança e a economia de combustível.

Mais desempenho e eficiência.
Stop & Go
O sistema Stop & Go garante a economia de combustível em situações de tráfego
intenso. Quando parado, o sistema desativa temporariamente o motor para evitar o
gasto de combustível e o ativa automaticamente, de forma suave e imperceptível,
assim que o freio é liberado.
Motor Kappa 1.0 TGDI Flex
O motor Kappa 1.0 TGDI alia alto desempenho à economia de combustível em
todas as situações do dia a dia. Contando com injeção direta de combustível,
turbocompressor e intercooler, o novo motor Kappa 1.0 TGDI entrega 120 cv de
potência e 17,5 kgf.m de torque máximo a 1.500 rpm, ou seja, maior agilidade no
trânsito, ultrapassagens mais seguras e tranquilidade em subidas íngremes com
baixo consumo de combustível.
Motor SmartStream 2.0 Dual CVVT Flex
O novo motor SmartStream oferece maior eficiência energética e economia
de combustível em relação à geração anterior. As novas tecnologias agregadas
propiciam o perfeito equilíbrio entre performance e eficiência, entregando 167 cv
de potência e 20,6 kgf.m de torque.

Alavancas no volante para trocas
de marcha com maior segurança
e esportividade

Câmbio automático de seis velocidades

Seleção do modo de direção
Essa funcionalidade atua nos pontos de
troca de marcha, aceleração e no esforço
da direção, proporcionando quatro estilos
de direção diferentes, de acordo com a
sua necessidade:
Smart
Trocas de marcha inteligentes que
levam em consideração o modo de
condução do motorista e as condições
de rodagem.
Eco
Nesse modo, o sistema prioriza a
economia de combustível realizando
trocas de marcha no tempo ideal para
uma aceleração mínima e constante.

Normal
O equilíbrio entre potência e economia
ao volante que prioriza o conforto do
motorista em todas as situações.

Sport
Direção mais esportiva que prioriza
mais torque e potência.

Mais espaço para suas experiências.
Espaço para tudo o que a sua vida pedir.

422 litros

1.390 litros
Imagens ilustrativas e itens de série da versão Ultimate.

Ficha técnica
Motor

Kappa 1.0 TGDI 12V Flex

SmartStream 2.0 16V Flex

Versão

Comfort | Limited | Platinum

Ultimate

Automática sequencial
de seis velocidades

Automática sequencial
de seis velocidades

Potência máxima (cv)

120 (E) | 120 (G) @ 6.000 rpm

167 (E) | 157 (G) @ 6.200 rpm

Torque máximo (kgf.m)

17,5 (E) | 17,5 (G) @ 1.500 rpm

20,6 (E) | 19,2 (G) @ 4.700 rpm

Velocidade máxima (km/h)

180

190

Aceleração de 0 a 100 km/h (S)

11,5

9,3

Transmissão

E: Etanol. G: Gasolina.
Ficha sujeita a alterações sem prévio aviso. Válida para veículos com ano de fabricação/modelo 2021/2022.
Confira a ficha técnica e a lista de equipamentos completa em nosso site: www.hyundai.com.br.

1.635 mm

Dimensões

1.790 mm

28º

21º
2.610 mm
4.300 mm

Cores externas
Metálicas

Sólidas

Preto Onix

Perolizadas

Branco Atlas

Prata Sand

Prata Brisk

Cinza Silk

Azul Sapphire

Branco Atlas
com teto preto

Prata Sand
com teto preto

Prata Brisk
com teto preto

Cinza Silk
com teto preto

Azul Sapphire
com teto preto

Imagens meramente ilustrativas. As cores reproduzidas podem apresentar pequenas variações em
comparação com a cor real apresentada nos veículos devido ao processo de elaboração do material.
Cores sujeitas a disponibilidade em estoque. Os veículos na versão com teto preto ainda não estão disponíveis
para venda. Verifique o início da venda com a concessionária Hyundai de sua preferência.

Estilo interior
Interior: preto

Interior: preto

Bancos em tecido

Bancos em tecido

Interior: dois tons
marrom e preto

Interior: dois tons
bege e marrom

Bancos em couro
sintético de microfibra

Bancos em couro
sintético de microfibra

Imagens meramente ilustrativas. As cores reproduzidas podem apresentar pequenas variações em comparação
com a cor real apresentada nos veículos devido ao processo de elaboração do material.
Cores sujeitas a disponibilidade em estoque.

Estilo exterior
Comfort

Limited / Platinum

Ultimate

Rodas de liga
leve de 16"

Rodas de liga leve
diamantadas de 17"

Rodas de liga leve
diamantadas de 18"

Hyundai Sempre
Parceiros para toda a vida.
Mais do que um programa de benefícios, um clube
de vantagens para quem tem um Hyundai.
Com ele, você terá acesso a descontos exclusivos em lojas
on-line conveniadas em todo o país, dos mais diversos
segmentos, como viagens, serviços de assistência,
vestuário, lazer, entretenimento e muitos outros.
Acesse o site www.meuhyundai.com.br e tenha todas
as vantagens do Hyundai Sempre a seu alcance, além
de acompanhar as informações do seu veículo e saber
as novidades da marca.

Hyundai Service Number 1
Oferecendo sempre o melhor à sua vida.
Assistência 24 horas Hyundai

Call Center Hyundai 0800-770-3355

Revisão Preço Justo Hyundai

Acessórios Genuínos Hyundai

Serviço gratuito para panes e acidentes, com
cobertura nacional e nos países do Mercosul.

Preços justos e transparentes para revisões, peças
e serviços do Hyundai CRETA Nova Geração.

Seu carro pronto na metade do tempo, com a
reconhecida qualidade do pós-venda Hyundai.

Canal de comunicação direto e fácil por meio de
uma equipe de profissionais altamente qualificada.

Acessórios originais desenvolvidos em harmonia
com o design da linha CRETA Nova Geração, unindo
tecnologia, praticidade, conforto e segurança.

Consulte condições.

Hyundai Express
A forma mais fácil de comprar seu Hyundai CRETA sem sair de casa.

Monte o seu

Agende um test drive

Simule um financiamento

HyundaiBR
Hyundai Motor Brasil
www.hyundai.com.br
Todos os direitos reservados.
Copyright ©2021 Hyundai Motor Brasil.

Perceba o risco, proteja a vida.
Imagens meramente ilustrativas. O Hyundai CRETA Nova Geração está em conformidade com o Programa
de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - Proconve. Para mais informações, acesse o site
www.hyundai.com.br ou ligue para o Call Center Hyundai Motor Brasil: 0800-770-3355. Garantia Hyundai de
5 anos. O período de 5 anos já contempla a garantia legal de 90 dias. Início da garantia de 5 anos na data da
entrega do veículo ao primeiro proprietário. Uso particular: garantia de 5 anos, sem limite de quilometragem.
Uso comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro. A Garantia Hyundai de 5 anos
está condicionada à observação pelo proprietário do plano das manutenções periódicas e demais condições
determinadas no manual de garantia do veículo disponível no site www.hyundai.com.br, assim como no manual
do proprietário. Assistência 24 horas: serviço gratuito para panes e acidentes, com cobertura nacional e nos
países do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai). Válido para o 1º ano de uso. Serviço de carro conectado
Hyundai Bluelink. A linha Hyundai CRETA tem dentre os opcionais o serviço de carro conectado Bluelink,
disponível para determinados modelos e sujeito a tabela de preços vigente na época. O Bluelink estará
disponível mediante a criação de conta no aplicativo Hyundai Bluelink na loja de aplicativos de seu telefone
celular, de forma gratuita pelo período informado na proposta comercial. Para mais informações, acesse o site
www.hyundai.com.br ou ligue para o Call Center Hyundai Motor Brasil: 0800-770-3355. O Hyundai Bluelink é
um serviço de conectividade, e não de telefonia móvel. O Hyundai Bluelink é uma ferramenta complementar
de monitoramento e controle veicular integrado, não é um seguro veicular ou serviço de telecomunicação.
O SIM card integrado ao veículo é uma ferramenta desenvolvida exclusivamente para a comunicação do
sistema com o veículo nos termos do contrato. Informações sobre o serviço de telecomunicação e licenças
são de responsabilidade da empresa de telefonia parceira. O Hyundai Bluelink está sujeito a compatibilidade
dos opcionais adquiridos com seu veículo, sujeito a disponibilidade da rede de celular na localidade do veículo.
Hyundai Sempre: confira o regulamento completo do programa Hyundai Sempre e as condições dos benefícios
no site www.meuhyundai.com.br. A Hyundai se reserva o direito de alterar a qualquer tempo e a seu critério
os itens e opcionais apresentados neste catálogo sem prévio aviso.

Versões

Comfort

Clique e veja a lista de itens desta versão

Limited

Clique e veja a lista de itens desta versão

Platinum

Clique e veja a lista de itens desta versão

Ultimate

Clique e veja a lista de itens desta versão

Hyundai CRETA Nova Geração Comfort
Motor Kappa 1.0 TGDI 12V Flex
Transmissão automática
Estilo exterior
• Grade frontal hexagonal preta com borda na cor prata
• Retrovisores externos na cor da carroceria
• Faróis com projetor
• Luz diurna (DRL) em LED
• Barras de teto longitudinais na cor prata1
• Spoiler traseiro na cor do veículo1
• Moldura lateral da coluna “C” na cor prata1
• Rodas de liga leve de 16”, pneus 205/65 R16
Estilo interior
• Painel de instrumentos digital de 3,5”
• Painel com acabamento na cor preta
• Bancos de tecido na cor preta (Tricot)
• Apoio de braço no console central
• Maçanetas internas em cromo acetinado
Segurança
• Freio a disco nas quatro rodas
• Controle de estabilidade eletrônico (ESC) e tração (TCS)
• Assistente de partida em rampa (HAC)
• Sinalização de frenagem de emergência (ESS)
• Airbags frontal duplo, lateral de tórax e de cortina
• Fixação Isofix® com top tether para cadeirinha de bebê
• Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (indicação)
Conforto e conveniência
• Câmera de ré com linhas dinâmicas
• Direção elétrica progressiva
• Computador de bordo
• Controle de velocidade de cruzeiro com limitador de velocidade
• Sistema Stop & Go de parada e partida automáticas do motor
• Porta-objetos com saída USB para o banco de trás
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com funções one touch (descida e subida) e antiesmagamento
• Abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave
• Retrovisores externos com ajuste elétrico e luz indicadora de direção
• Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular)
Sistema de áudio
• Central multimídia blueMedia®
Central multimídia touchscreen de 8” com conexão sem fio para Apple CarPlay®2 e Google Android Auto®2,
conexão Bluetooth® com streaming de áudio, acesso à agenda e ao histórico de chamadas, MP3 player e
conexões USB (x2)
• Controles de áudio e Bluetooth® no volante com reconhecimento de voz
• Antena tipo barbatana
• Alto-falantes nas portas dianteiras (x2) e portas traseiras (x2)

1 Para carros com teto preto, a coluna “C”, as barras de teto e o spoiler também serão na cor preta.
2 Consulte a lista de smartphones compatíveis no manual do proprietário.
A versão acima está sujeita a disponibilidade de estoque, e a Hyundai Motor Brasil se reserva o direito de
descontinuá-la sem prévio aviso. Consulte disponibilidade.

Hyundai CRETA Nova Geração Limited
Motor Kappa 1.0 TGDI 12V Flex
Transmissão automática
Estilo exterior
• Grade frontal hexagonal prata com borda na cor prata
• Protetores dos para-choques dianteiro e traseiro na cor prata
• Retrovisores externos na cor da carroceria
• Maçanetas externas com acabamento cromado
• Faróis com projetor
• Faróis de neblina dianteiros
• Luz diurna (DRL) em LED
• Barras de teto longitudinais na cor prata1
• Spoiler traseiro na cor do veículo1
• Moldura lateral da coluna “C” na cor prata1
• Rodas de liga leve diamantadas de 17”, pneus 215/60 R17
Estilo interior
• Painel de instrumentos digital de 3,5”
• Painel com acabamento na cor preta
• Bancos de tecido na cor preta (Tricot, Emboss)
• Volante revestido em couro sintético de microfibra na cor preta com costura em preto
• Apoio de braço no console central
• Maçanetas internas em cromo acetinado
Segurança
• Freio a disco nas quatro rodas
• Controle de estabilidade eletrônico (ESC) e tração (TCS)
• Assistente de partida em rampa (HAC)
• Sinalização de frenagem de emergência (ESS)
• Airbags frontal duplo, lateral de tórax e de cortina
• Fixação Isofix® com top tether para cadeirinha de bebê
• Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (indicação)
• Alarme volumétrico
Conforto e conveniência
• Ar-condicionado automático digital
• Carregador sem fio para smartphones2
• Câmera de ré com linhas dinâmicas
• Sensores traseiros de estacionamento
• Alavancas no volante para trocas de marcha
• Direção elétrica progressiva
• Computador de bordo
• Controle de velocidade de cruzeiro com limitador de velocidade
• Chave presencial Smart Key com telecomando de travamento das portas e dos porta-malas
• Partida do motor por botão
• Sistema Stop & Go de parada e partida automáticas do motor
• Saída de ar para os bancos traseiros
• Porta-objetos com saída USB para o banco de trás
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com funções one touch (descida e subida) e antiesmagamento
• Abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave
• Retrovisores externos com ajuste elétrico e luz indicadora de direção
• Retrovisores externos com rebatimento elétrico automático
• Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular)
Sistema de áudio
• Central multimídia blueMedia®
Central multimídia touchscreen de 8” com conexão sem fio para Apple CarPlay®3 e Google Android Auto®3,
conexão Bluetooth® com streaming de áudio, acesso à agenda e ao histórico de chamadas, MP3 player e
conexões USB (x2)
• Bluelink®
Sistema de carro conectado com serviços de prevenção a roubo, assistência 24 horas, controles remotos,
diagnóstico e alertas de uso do veículo
• Controles de áudio e Bluetooth® no volante com reconhecimento de voz
• Antena tipo barbatana
• Alto-falantes nas portas dianteiras (x2) e portas traseiras (x2)

1 Para carros com teto preto, a coluna “C”, as barras de teto e o spoiler também serão na cor preta.
2 Compatível apenas com smartphones com recurso de carregamento por indução.
3 Consulte a lista de smartphones compatíveis no manual do proprietário.
A versão acima está sujeita a disponibilidade de estoque, e a Hyundai Motor Brasil se reserva o direito de
descontinuá-la sem prévio aviso. Consulte disponibilidade.

Hyundai CRETA Nova Geração Platinum
Motor Kappa 1.0 TGDI 12V Flex
Transmissão automática
Estilo exterior
• Grade frontal hexagonal prata com borda cromada
• Protetores dos para-choques dianteiro e traseiro na cor prata
• Retrovisores externos na cor da carroceria
• Maçanetas externas com acabamento cromado
• Faróis com projetor
• Faróis de neblina dianteiros
• Luz diurna (DRL) em LED
• Barras de teto longitudinais na cor prata1
• Spoiler traseiro na cor do veículo1
• Moldura lateral da coluna “C” na cor prata1
• Teto solar panorâmico com funções one touch (descida e subida) e antiesmagamento
• Rodas de liga leve diamantadas de 17”, pneus 215/60 R17
Estilo interior
• Painel de instrumentos digital colorido Supervision Cluster de 7”
• Painel com acabamento nas cores preto e marrom
• Volante revestido em couro sintético de microfibra na cor preta com costura em preto
• Apoio de braço no console central
• Maçanetas internas em cromo acetinado
• Bancos revestidos em couro sintético de microfibra na cor marrom
Segurança
• Freio a disco nas quatro rodas
• Controle de estabilidade eletrônico (ESC) e tração (TCS)
• Assistente de partida em rampa (HAC)
• Sinalização de frenagem de emergência (ESS)
• Airbags frontal duplo, lateral de tórax e de cortina
• Fixação Isofix® com top tether para cadeirinha de bebê
• Câmera para Monitoramento de Ponto Cego
• Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (indicação)
• Freio de estacionamento eletrônico com auto hold
• Alerta de presença no banco traseiro
• Alarme volumétrico
Conforto e conveniência
• Ar-condicionado automático digital
• Banco do motorista com ventilação
• Carregador sem fio para smartphones2
• Câmera de ré com linhas dinâmicas
• Smart Camera 360º
• Sensores traseiros de estacionamento
• Alavancas no volante para trocas de marcha
• Seleção do modo de direção
• Direção elétrica progressiva
• Computador de bordo
• Controle de velocidade de cruzeiro com limitador de velocidade
• Chave presencial Smart Key com telecomando de travamento das portas e dos porta-malas
• Partida do motor por botão
• Sistema Stop & Go de parada e partida automáticas do motor
• Saída de ar para os bancos traseiros
• Porta-objetos com saída USB para o banco de trás
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com funções one touch (descida e subida) e antiesmagamento
• Abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave
• Retrovisores externos com ajuste elétrico e luz indicadora de direção
• Retrovisores externos com rebatimento elétrico automático
• Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular)
Sistema de áudio
• Central multimídia blueNav®
Central multimídia de 10,25” com navegação GPS, Apple CarPlay®3, Google Android Auto®3, conexão Bluetooth®
com streaming de áudio, acesso à agenda e ao histórico de chamadas, MP3 player e conexões USB (x2)
• Bluelink®
Sistema de carro conectado com serviços de prevenção a roubo, assistência 24 horas, controles remotos,
diagnóstico e alertas de uso do veículo
• Controles de áudio e Bluetooth® no volante com reconhecimento de voz
• Antena tipo barbatana
• Alto-falantes nas portas dianteiras (x2) e portas traseiras (x2)

1 Para carros com teto preto, a coluna “C”, as barras de teto e o spoiler também serão na cor preta.
2 Compatível apenas com smartphones com recurso de carregamento por indução.
3 Consulte a lista de smartphones compatíveis no manual do proprietário.
A versão acima está sujeita a disponibilidade de estoque, e a Hyundai Motor Brasil se reserva o direito de
descontinuá-la sem prévio aviso. Consulte disponibilidade.

Hyundai CRETA Nova Geração Ultimate
SmartStream 2.0 16V Flex
Transmissão automática
Estilo exterior
• Grade frontal hexagonal prata com borda cromada
• Protetores dos para-choques dianteiro e traseiro na cor prata
• Retrovisores externos na cor da carroceria
• Maçanetas externas com acabamento cromado
• Faróis em LED
• Faróis de neblina dianteiros
• Luz diurna (DRL) em LED
• Lanternas em LED
• Barras de teto longitudinais na cor prata1
• Spoiler traseiro na cor do veículo1
• Moldura lateral da coluna “C” na cor prata1
• Teto solar panorâmico com funções one touch (descida e subida) e antiesmagamento
• Rodas de liga leve diamantadas de 18”, pneus 215/55 R18
Estilo interior
• Painel de instrumentos digital colorido Supervision Cluster de 7”
• Painel com acabamento nas cores bege e marrom
• Volante revestido em couro sintético de microfibra na cor marrom com costura em marrom
• Apoio de braço no console central
• Maçanetas internas em cromo acetinado
• Bancos revestidos em couro sintético de microfibra nas cores marrom e bege
Segurança
• Freio a disco nas quatro rodas
• Controle de estabilidade eletrônico (ESC) e tração (TCS)
• Assistente de partida em rampa (HAC)
• Sinalização de frenagem de emergência (ESS)
• Airbags frontal duplo, lateral de tórax e de cortina
• Fixação Isofix® com top tether para cadeirinha de bebê
• Detector de Fadiga
• Sistema de Frenagem Autônoma (carros, pedestres e ciclistas)
• Sistema de Frenagem Autônoma (convergência à esquerda)
• Assistente de Permanência e Centralização em Faixa
• Câmera para Monitoramento de Ponto Cego
• Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (indicação)
• Freio de estacionamento eletrônico com auto hold
• Farol Alto Adaptativo
• Alerta de presença no banco traseiro
• Alarme volumétrico
Conforto e conveniência
• Ar-condicionado automático digital
• Banco do motorista com ventilação
• Carregador sem fio para smartphones2
• Câmera de ré com linhas dinâmicas
• Smart Camera 360º
• Sensores traseiros de estacionamento
• Sensores dianteiros de estacionamento
• Controle de velocidade adaptativo
• Alavancas no volante para trocas de marcha
• Seleção do modo de direção
• Direção elétrica progressiva
• Computador de bordo
• Controle de velocidade de cruzeiro com limitador de velocidade
• Chave presencial Smart Key com telecomando de travamento das portas e dos porta-malas
• Partida do motor por botão
• Sistema Stop & Go de parada e partida automáticas do motor
• Saída de ar para os bancos traseiros
• Porta-objetos com saída USB para o banco de trás
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com funções one touch (descida e subida) e antiesmagamento
• Abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave
• Retrovisores externos com ajuste elétrico e luz indicadora de direção
• Retrovisores externos com rebatimento elétrico automático
• Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular)
Sistema de áudio
• Central multimídia blueNav®
Central multimídia de 10,25” com navegação GPS, Apple CarPlay®3, Google Android Auto®3, conexão Bluetooth®
com streaming de áudio, acesso à agenda e ao histórico de chamadas, MP3 player e conexões USB (x2)
• Bluelink®
Sistema de carro conectado com serviços de prevenção a roubo, assistência 24 horas, controles remotos,
diagnóstico e alertas de uso do veículo
• Controles de áudio e Bluetooth® no volante com reconhecimento de voz
• Antena tipo barbatana
• Alto-falantes nas portas dianteiras (x2) e portas traseiras (x2)
• Tweeter (x2)

1 Para carros com teto preto, a coluna “C”, as barras de teto e o spoiler também serão na cor preta.
2 Compatível apenas com smartphones com recurso de carregamento por indução.
3 Consulte a lista de smartphones compatíveis no manual do proprietário.
A versão acima está sujeita a disponibilidade de estoque, e a Hyundai Motor Brasil se reserva o direito de
descontinuá-la sem prévio aviso. Consulte disponibilidade.

