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Ғарышқа 
қадам.
Жолсеріктеріңізбен тілдесуден ләззат алып, өмір бойы есте 

қалатын жарқын сәттерді бірге бастан өткере отырып, STARIA 

революциялық салонында барынша жайлылықпен жаңа саяхатқа 

шығуға дайындалыңыз. Салонның кеңістігі өмір салты әртүрлі 

автомобиль иелері үшін шексіз мүмкіндіктерге толы. STARIA - 

минивэндер болашағына үлкен секіріс!
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STARIA Luxe
STARIA Luxe, минивэн тарихында жаңа тарауды ашады. Заманауи сәнді демалыс аймағын 

еске түсіретін оның футуристік дизайнынан көз алу мүмкін емес. Сіз салонда барынша 

жайлылықты сезінесіз. Керемет ашықтық, еркіндік сезімін тудыратын кеңістік, сондай-ақ 

күнделікті сапарларды едәуір жеңілдететін интеллектуалды технологиялар.
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Толық жарықдиодты фаралар / хромдалған жезден жасалған бампер

Дизайнға жаңа көзқарас.
Өткенді біржола ұмытып, модельге мүлдем жаңа, заманауи көрініс беру үшін STARIA дизайнерлері шанақтың 
бір ғана бүгілісін өзгертті. STARIA-ның футуристік силуэті жоғары технологиялардың қарапайымдылығы мен 
талғампаздығын көрсетеді, соның арқасында бұл автокөлікпен саяхаттар бұрынғыдан да қауіпсіз және жайлы 
болады. STARIA Luxe — бұл дизайнның жаңа эстетикасы ғана емес: ол сәнді минивэндерді жеке автомобильдер 
класына бөліп, оларға жаңа көзқараспен қарауға мүмкіндік береді.
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Параметрлік пиксель шамдары (жарықдиодты артқы шамдар блогы) / “қола хроммен” қапталған бампер
Параметрлік пиксель шамдары (жарықдиодты артқы шамдар блогы) / “қола 
хроммен” қапталған бампер
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64 түсті таңдау мүмкіндігі бар фондық жарықтандыру
Фондық жарықтандырудың реңктерін өз қалауыңызға сәйкес реттеуге 
болады: жұмсақ және нәзік немесе, керісінше, жанды және жарқын атмосфера 
жасаңыз немесе олардың орташа мәнін таңдаңыз.
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Premium Relaxation орындықтары (релаксация режимі батырманы басу арқылы қосылады)
Батырманы бір рет бассаңыз болды — Premium Relaxation орындығы салмағыңызды біркелкі бөліп, Сіз ауада қалқып жүргендей сезім сыйлайды. Үш деңгейлі жылыту жүйесі мен желдету функциясының арқасында бұл режим кез 
келген ауа райы жағдайында пайдалы болады. Орындықтардың арқалықтары мен жастықтары екі бағытта реттеледі, ал аяқ тіректері жеке қалауыңызға сәйкес төрт позицияда реттеледі.

орын

Осы сәнді жеті орынды автокөлікті таңдап, өкілдік класқа ауысыңыз, терезенің ар 
жағындағы километрлер білінбей еңсеріледі. Premium Relaxation жайлылығы жоғары 
орындықтарды жобалау кезінде дәстүрлі орындықтардың кемшіліктері ескерілді: 
жайлылық деңгейі бойынша жаңа орындықтар Сіздің жайлы қонақ бөлмесіндегі 
сүйікті жұмсақ креслоңыздан кем түспейді.
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Интеллектуалды электр жетегі бар жылжымалы есік
Қол мен батырмаларды қолдануды қажет етпейді. Интеллектуалды есік Сіздің жақын
маңда екендігіңізді анықтайды және автоматты түрде ашылады (егер өзіңізбен бірге 
смарт-кілтті алып жүрсеңіз). 

Максималды ыңғайлылық
Жаңа STARIA Luxe максималды жайлылық пен ыңғайлылық үшін жасалған: автокөлік Сізді әртүрлі интеллектуалды функциялармен 
қоршап, алға қойылған міндетті тамаша орындайды. Салонның жылжымалы есігі мен багаж бөлімшесінің есігі Сіз автокөлікке 
жақындаған және салоннан шыққан кезде автоматты түрде ашылады және жабылады. Жүріс қоры ұлғайтылған жылжымалы 
орындықтар ішкі кеңістікті трансформациялауға мүмкіндік бере отырып, салонға қосымша әмбебаптық сыйлайды, ал жоғары 
сапалы BOSE аудиожүйесі STARIA Luxe-ты дөңгелегі бар концерт залына айналдырады.

Жүріс қоры ұлғайтылған жылжымалы орындықтар
Артқы орындықтардың алға-артқа жүріс қоры ұлғайтылды, бұл багаждың бос кеңістігін 
тез кеңейтуге мүмкіндік береді, сонымен қатар жолаушыларды отырғызу мен түсіруді 
жеңілдетеді. 
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Интеллектуалды электр жетегі бар багаж бөлімшесінің есігі (автоматты жабу функциясы бар)
Егер сіздің қолыңыз бос болмаса және смарт-кілтті қалтаңыздан алуға мүмкіндігіңіз болмаса, интеллектуалды электр жетегі бар 
багаж бөлімшесінің есігі бәрін өзі жасайды: ол Сіз көлікке жақындаған кезде автоматты түрде ашылады және Сіз кеткеннен кейін 
жабылады. 

Жоғары сапалы BOSE аудио жүйесі
Bose аудиожүйесінің динамиктері музыка тыңдағанда ерекше ләззат сыйлайды. 
Олар автокөлік қозғалысының жылдамдығын ескере отырып, динамиктердің дыбыс 
деңгейін автоматты түрде өзгертетін динамикалық компенсация функциясымен 
жабдықталған.  
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STARIA 
Travel/Business
STARIA Travel / STARIA Business-тің фантастикалық келбеті — бұл тарихтың бір 
бөлігі ғана. Оның екінші жартысымен танысу үшін салонның ішіне бір қадам 
жасаңыз: оның әр бөлігі сапарларды ыңғайлы, қауіпсіз және жағымды ету үшін 
қайта жасалған.
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Жарықдиодты фаралар Параметрлік пиксель шамдары (жарықдиодты артқы шамдар блогы)

Жеке класты құратын модель
STARIA-ға бір қарағаннан-ақ бұл модель өз сегменті туралы түсінікті толығымен өзгертетіні анық болады. Бұл еліктеу 
немесе модификация емес, бұл шабыттандырылған дизай нның нәтижесі болған шынымен де толығымен бірегей идея. 
Кең ашық салон көптеген жоғары сапалы бөлшектерімен таңғалдырады, олардың арасында құрылғылардың цифрлық 
комбинациясы және әдемі, жұмсақ және жағымды көрінетін материалдар ерекше көзге түседі.
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Панорамалық терезе
Төмен белдем сызығы салонның жарықтандырылуын жақсартуға мүмкіндік берді және ашықтық сезімін 
тудырады. Панорамалық терезені қосыңыз және жаныңыздан өтіп жатқан керемет көріністерден ләззат алыңыз. 

Ішкі биіктігі үлкен кең салон
STARIA автокөлігі төбесінің биіктігімен және орындықтар жастықшаларының үстіндегі едәуір бос кеңістігімен 
мақтана алады, бұл жеңілдік пен ашықтық сезімін тудырады. Отыру ыңғайлы болу үшін табалдырықтың биіктігі 
төмендетілген. 

Бұл керемет ойластырылған сегіз орынды автомобильдің кеңістігінің әр сантиметрі 
оңтайлы түрде қолданылады және бір мақсатқа бағынады: жүргізуші мен жолаушылар 
өздерін үйіндегідей сезіну тиіс. Қауіпсіздікті арттыру үшін барлық сегіз орын реттелетін бас 
сүйегіштермен және үш нүктелі қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталған.8 Орын
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STARIA (Van)
STARIA VAN кең және интеллектуалды фургоны ерекше стильге 
ие бола отырып, жұмысты тиімді және қауіпсіз орындау үшін 
қажет нәрсенің бәрін ұсынады. Ішінде Сіз жүктерге арналған 
үлкен кеңістікті және Сіз үшін және Сіздің қызметкерлеріңіз үшін 
жайлылық пен демалу аралы бола алатын жақсы жабдықталған 
салонды таба аласыз.
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Үш орынды конфигурациядағы жолаушыларға арналған орындар
Бұл әмбебап автокөліктің салонында заттарды сақтауға арналған жиналмалы орталық консоль бар, ол көтеріліп 
тұрған қалпында үшінші жолаушыға арналған орын ретінде қызмет етеді. Бүйірлік тірек білікшелері мен 
реттелетін орталық шынтақшалар тамаша қолдау мен жайлылықты қамтамасыз етеді.  

Жүкке арналған кең бөлімше
STARIA Сізді багажды орналастыруға арналған әмбебап кеңістікпен қуантады: ені 870 мм жылжымалы есіктің 
және багаж бөлімшесінің есігінің арқасында тиеу тез және оңай жүргізіледі. 

Бұл үш кісілік автокөлікте жүкті орналастыруға арналған 4935 литр бос кеңістік
қарастырылған*. Ол максималды сыйымдылықты жайлылық пен
ыңғайлылықтың ымырасыз деңгейімен үйлестіреді.  

* (VDA стандартына сәйкес.)

Жоғарыдағы фотосуретте өлшемі 1200 × 800 мм еурополлеттер көрсетілген.

3 Орын
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Қуатты және қауіпсіз.
Сіздің таңдауыңызға дизельді және бензинді қозғалтқыштар, сондай-ақ 6-сатылы механикалық 
және 8-сатылы автоматты беріліс қораптары ұсынылады. Қайсысын таңдасаңыз да, STARIA-ның 
тиімділігі жоғары жаңа күштік қондырғылары жоғары қуат пен эмоцияларға кепілдік береді. 
Ауа райы қолайсыз жағдайда тайғақ жолмен жүрген кезде HTRAC толық жетек жүйесі қауіпсіз 
қозғалысты жалғастыруға мүмкіндік бере отырып, барлық төрт дөңгелекке максималды айналу 
сәтін береді. Стандартты жиынтықталымға жүргізуші мен жолаушыларды қорғауға арналған 
жаңа технологияларға негізделген үш нүктелі қауіпсіздік белдіктері, бас сүйегіштер мен 
қауіпсіздік көпшіктері кіреді.

Үш нүктелі қауіпсіздік белдіктері / 6 қауіпсіздік 
көпшіктері
Үш нүктелі қауіпсіздік белдіктері және барлық 
орындықтардың реттелетін бас сүйегіштері стандартты 
жиынтықталымға енгізілген. Бірінші қатардағы 
жолаушыларға арналған пассивті қауіпсіздік жүйесіне екі 
алдыңғы және екі бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері кіреді, 
ал артқы қатардағы жолаушыларды қорғауды екі үлкен 
қауіпсіздік перделері қамтамасыз етеді.

HTRAC толық жетек жүйесі
Қармен, жаңбыр кезінде немесе қара жолмен жүріп келе жатсыз ба, 
маңызды емес: HTRAC толық жетек жүйесі барлық төрт дөңгелекке 
максималды айналу сәтінің берілуіне кепілдік береді. Тарту күші 
алдыңғы және артқы осьтер арасында біркелкі бөлінуі керек ерекше 
жағдайларда, толық жетекті бұғаттау батырмасын (4WD Lock) 
бассаңыз жеткілікті.

Smartstream G3.5

33.8  максималды айналу сәті,
Н·м / 5000 айн/мин

249 максималды қуаты
а. к. / 6400 айн/мин

44.0 

2.2 CRDi Diesel

177 максималды қуаты
а. к. / 3800 айн/мин

 максималды айналу сәті
Н*м / 1500~2500 айн/мин
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Алдыдан соқтығысудың алдын алу жүйесі (FCA)

Егер автокөлікпен, жаяу жүргіншімен немесе велосипедшімен соқтығысу қаупі болса, 
алдыдан соқтығысудың алдын алу жүйесі жүргізушіге алдын ала ескертеді және қажет болған 
жағдайда тежегіштерді автоматты түрде іске қосады. Сонымен қатар, ол жол қиылыстарында 
қарсы келе жатқан көліктерді тіркеп, солға қауіпсіз бұрылуға мүмкіндік береді.

Қозғалыс жолағымен жүру көмекшісі (LFA)

Алдыңғы камера жол таңбаларының сызықтары мен жол жиектерін қадағалап отырады, 
бұл жүргізушіге таңдалған қозғалыс жолағының шегінде қалуға көмектеседі. Қозғалыс 
жолағынан (немесе жолдан) байқаусызда ауытқыған жағдайда жүйе визуалды және 
дыбыстық ескерту береді және автомобильдің жүріп келе жатқан жолағынан шығып 
кетуіне жол бермеу үшін түзетуші рульдік күш қолданады.

Соқыр аймақтардағы соқтығысуды болдырмау жүйесі (BCA)

Егер басқа қозғалыс жолағына ауысу үшін бұрылу көрсеткішін қосқаннан кейін арттағы 
және бүйірдегі автокөлікпен соқтығысу қаупі туындаса, жүйе жүргізушіге ескерту 
жасайды. Егер осыдан кейін соқтығысу қаупі әлі де сақталса немесе жоғарыласа, жүйе 
жол апатын болдырмау үшін автоматты түрде түзету әрекеттерін қолданады. Арттан 
және бүйір жақтан жақындап келе жатқан автокөлікпен соқтығысу қаупі туындаған кезде 
параллель тұрақтан шығу кезінде шұғыл тежеу автоматты түрде іске қосылады.
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Жолақта ұстау көмекшісі (LFA)

Алдыңғы камера жол таңбаларын қадағалайды және автокөлікті 
жолақтың ортасында ұстауға көмектеседі.

Қауіпсіз шығу көмекшісі (SEA)

Егер жүйе жүргізуші немесе жолаушы салоннан шығу үшін есікті ашқан 
сәтте артқы жағынан жақындап келе жатқан автокөлікті анықтаса, 
жүйе тиісті ескерту жасайды. Сондай-ақ, ол жылжымалы есіктің электр 
жетегін пайдаланып, артқы есікті жабық күйде ұстауға көмектеседі.

Интеллектуалды круиз-бақылау (SCC)

Интеллектуалды круиз-бақылау алда келе жатқан автомобильге дейінгі 
қашықтықты сақтауға және жүргізуші белгілеген жылдамдықпен 
қозғалуға көмектеседі.
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Толық жарықдиодты Led

Walk-In құрылғысы

Сенсорлық сыртқы есік тұтқасы 
(алдыңғы қатар)

Берілістерді ауыстырып қосу 
электрондық басқарылатын АБАҚ (Shift-
by-Wire) 

Алдыңғы есіктегі екі қабатты
ламинатталған акустикалық әйнек 

Екінші қатардағы желдетілетін 
орындықтар жүйесі

Екінші қатардағы желдетілетін 
орындықтар

Ішінара перфорацияланған былғарыдан
жасалған руль 

18-дюймдік қара-сұр түсті 
жеңіл балқығыш дискілер

“Қола хроммен” қапталған 18-дюймдік 
қараңғыланған жеңіл балқығыш дискілер

Диагоналі 10,25 дюйм
мультимедиялық дисплей 

STARIA Luxe

“Қола хроммен” қапталған
қараңғыланған бампер 



29* Жабдықтар мен жиынтықтар нарыққа байланысты өзгеше болуы мүмкін. Өз дилеріңізбен кеңесіңіз.

Диагоналі 10,25 дюйм экраны бар 
аспаптар панелі тақтасы (қосымша)

Галогендік фаралар (MFR) (стандартты
жиынтықталымда) 

Жарықдиодты Led фаралар (қосымша)

Төбедегі киім-кешек бөлімшесіБарлық орындықтардағы USB 
қосқыштары

Толық автоматты кондиционерлеу
жүйесі 

17-дюймдік болат
дөңгелек дискілер 

17-дюймдік жеңіл
балқығыш дискілер 

Диагоналі 4,2 дюйм экраны бар аспаптар
тақтасы (стандартты жиынтықталымда) 

STARIA Travel/Business
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(былғарыдағы кестелеу)

(былғарыдағы кестелеу)

(былғарыдағы кестелеу)

Салонның екі реңкті көк түспен 
тысталуы (өрнектелген былғарыдан)

Салонның екі реңкті көк түспен 
тысталуы (наппа былғары)

Салонның екі реңкті қоңыр түспен 
тысталуы (наппа былғары)

Салонның екі реңкті сұр түспен 
тысталуы (наппа былғары)

* Наппа былғары тек премиум класты 
автомобильдерге арналған

Қара түсті бір реңкті интерьер 
(өрнектелген жасанды былғарыдан)

Қара түсті бір реңкті интерьер 
(өрнектелген былғарыдан)

Сарғыш түсті бір реңкті интерьер 
(өрнектелген былғарыдан)

Қара түсті бір реңкті интерьер 
(жасанды былғарыдан)

Сарғыш түсті бір реңкті интерьер 
(жасанды былғарыдан)

Қара түсті бір реңкті интерьер 
(наппа былғары) (былғарыдағы кестелеу)

Қара түсті бір реңкті интерьер 
(матадан жасалған)

Creamy white Graphite gray metallic Moonlight blue pearl Dynamic yellow Abyss black pearl Shimmering silver metallic Olivine gray metallic Brass chrome
(brass chrome package)

Dark chrome

Gaia brown pearl

Premium combination
Шанақтың түстері

Интерьер түстері
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● Көрсетілген мәндер алдын ала бағалау нәтижесінде алынған және өзгертілуі мүмкін.

●  Осы каталогта ұсынылған жабдықтардың бір бөлігі стандартты жабдықтар тізіміне енбеуі мүмкін және, тиісінше, жекелеген ақыға опция ретінде жеткізіледі.

● Hyundai Motor Company техникалық сипаттамалар мен жиынтықталымды алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

● Каталогта көрсетілген түстер басып шығару кезінде көрсету мүмкіндігінің шектеулі болуына байланысты нақты түстерден сәл өзгеше болуы мүмкін.

● Қолжетімді түстер мен тыстау материалдары туралы толық ақпарат алу үшін өз дилеріңізге хабарласыңыз.

Сипаттамалары

Өлш. бір.: мм * Жолтабанның ені • 18-дюймдік дөңгелек дискілері (алдыңғы/артқы): 1721/1732 • 17-дюймдік дөңгелек дискілері (алдыңғы/артқы): 
1732/1743 • 17-дюймдік дөңгелек дискілері, тек фургонға арналған (алдыңғы/артқы): 1732/1716

Габариттік өлшемдер STARIA Luxe
7 Seater

STARIA Travel/Business
8 Seater STARIA Van 3 seater

Орындықтан төбеге дейінгі биіктік (мм)  1-ші қатар / 2-ші қатар / 3-ші қатар / 4-ші қатар 1,064 / 1,111 / 991 1,064 / 1,087 / 1,081 1,064

Аяққа арналған кеңістік (мм)                      1-ші қатар / 2-ші қатар / 3-ші қатар / 4-ші қатар 1,027 / 1,400 / 1,256 1,027 / 1,062 / 1,010 1,027

Иық деңгейіндегі салонның ені, мм        1-ші қатар / 2-ші қатар / 3-ші қатар / 4-ші қатар 1,831 / 1,672 / 1,618 1,831 / 1,781 / 1,645 1,831

1,990
(Тек фургон : 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені* 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Сипаттамасы
STARIALuxe/Travel/Business/Van

 Smartstream G3.5 2.2 CRDi дизельді қозғалтқышы

Қозғалтқыш түрі Алты цилиндрлі V-тәрізді қозғалтқыш Төрт цилиндрлі қатарлы қозғалтқыш

Жұмыс көлемі (см3) 3,470 2,199

Максималды қуат (а.к. / айн/мин) 240 / 6,400 177 / 3,800

Максималды айналу сәті (Н·м / айн/мин) 33.8 / 5,000 44.0 / 1,500~2,500

Берілістер қорабы

8-сатылы АБАҚ 8-сатылы АБАҚ / 6-сатылы МБАҚ

Жетек жүйесі

2WD 2WD / *AWD (*тек АБАҚ үшін)

Аспа

Алдыңғы Тәуелсіз, серіппелі, Макферсон типті, көлденең орнықтылықты тұрақтандырғышы бар

Алдыңғы Көп иінтіректі/ рессорлы аспа (фургон)

Шиналар

215/65 R17, 235/55 R18



HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN
Брендтің Қазақстандағы ресми дистрибьюторы

www.hyundai.com 

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

Дилер туралы ақпарат                

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.


