
ҚАУІПСІЗДІК
Жүргізушінің және алдыңғы жолаушының қауіпсіздік 
көпшіктері, ESP электронды бағдарды тұрақтандыру 
жүйесі, ESS шұғыл тежеген жағдайда арттағы 
жүргізушілерге ескерту жүйесі, HAC өрге қарай орыннан 
қозғалғанда ұстап тұру жүйесі, TPMS шиналардағы 
қысымды қадағалау жүйесі, Тежегіштердің бұғатталуын 
болдырмайтын ABS жүйесі, Иммобилайзер, Эра-ГЛОНАСС 
төтенше қызметтерді шақыру жүйесі

ЖАЙЛЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚ
Орталық құлып, Алдыңғы және артқы электрлік әйнек 
көтергіштер, Артқы көрініс айналарының электрлік 
реттегіші және жылытқышы, Жүргізуші орындығын 
биіктігі бойынша қолмен реттеу мүмкіндігі, Руль 
дөңгелегін биіктігі бойынша қолмен реттеу мүмкіндігі 

ІШКІ КӨРІНІС
Орындықтардың матадан тігілген тысқабы, Аудиожүйе 
(Radio + RDS), Маршруттық компьютер, Артқы орындықтың 
60:40 пропорциясында жиналатын арқалығы, Салонды 
жарықтандыру шамдары, USB порты

СЫРТҚЫ КӨРІНІС
Күндізгі жүріс шамдары, Шанақ түсіне боялған 
есіктердің тұтқалары мен бамперлер, Алдыңғы және 
артқы шашыратқылар, Тұманға қарсы артқы шам, Толық 
өлшемді емес қосалқы доңғалақ

Жиынтықталым Active Comfort Travel

1,6 қозғалтқышы (123 а.к., бензинді)

6MT 2WD 7 090 000

6AT 2WD 7 690 000 8 290 000

6MT 4WD 7 990 000 8 390 000

6AT 4WD 8 790 000

2,0 қозғалтқышы (149,6 а.к., бензинді)
6AT 2WD 8 390 000

6AT 4WD 8 990 000

БАҒАЛАР ТІЗІМІ

Creta

Жиынтықталым Active Comfort Travel

Қосымша жабдық

Қауіпсіздік
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері v

Бүйірлік қауіпсіздік перделері v

Артқы тұраққа қою датчиктері v

Динамикалық белгілері бар артқы көрініс камерасы v

Жайлылық және жабдық
Шаң сүзгісі бар кондиционер v

Терезелердің булануына қарсы жүйесі бар климат-бақылау v v

Алдыңғы орындықтардың жылытқышы v v v

Руль дөңгелегінің жылытқышы v v

Алдыңғы әйнек жылытқышы v v

Алдыңғы әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту v v

Жарық датчигі v

Руль дөңгелегінен басқарылатын круиз-бақылау v

Bluetooth коммуникациялық жүйесі v v v

Руль дөңгелегіндегі аудиожүйені басқару тетіктері v v v

Руль дөңгелегін биіктігі және ұзындығы бойынша қолмен реттеу мүмкіндігі v v

Жүргізуші әйнегін түсіру мен көтерудің қысылуға қарсы функциясы бар автоматты режимі v

Ішкі көрініс
Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы v v



Жиынтықталым Active Comfort Travel

Күмәндануға жол бермеу үшін осы прайс-листте көрсетілген ұсынбалы бағалар Hyundai уәкілетті Дилерлерінің Өнімді/Сервистік тауарды әлеуетті Сатып 
алушыларға Өнімді және/немесе Сервистік тауарды өткізу бағаларын өз қалауы бойынша белгілеу құқығын шектейді деп түсінілмеуі тиіс.

5” дисплейі бар аудиожүйе (Radio + RDS) v

Жүксалғыштағы жүкті бекітуге арналған ілмектер v v v

Жүксалғыш еденінің астындағы органайзер v v v

Жүксалғыш сөресі v v v

Екі қосымша динамик v

Сыртқы құрылғыларды зарядтауға арналған USB порты v v v

SuperVision аспаптар тақтасы v

Ішкі есік тұтқаларының металдандырылған өңдемесі v

Көзілдірікке арналған футляр v v v

Сыртқы көрініс
205/65R16 шиналары орнатылған 16” болат дискілер v

205/65R16 шиналары орнатылған 16” жеңіл балқығыш  дискілер v v

Төбе рейлингтері v

Жарықдиодты LED күндізгі жүріс шамдары v v

Бұрылыстарды статикалық жарықтандыратын проекциялық фаралар v v

Тұманға қарсы фаралар v v

Active 1,6 AT 2WD жиынтықталымына арналған опциялық топтама. Winter топтамасы:
Руль дөңгелегінің жылытқышы, Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы, Алдыңғы әйнек жылытқышы, Алдыңғы әйнек жуғыштың 
бүріккіштерін жылыту

200 000

Active 1,6 AT 2WD/4WD жиынтықталымына арналған опциялық топтама. Light топтамасы тек Winter топтамасымен бірге:
Бұрылыстарды статикалық жарықтандыратын проекциялық фаралар, Жарық диодты LED күндізгі жүріс шамдары. Тұманға қарсы 
фаралар

400 000/700 
000

Travel жиынтықталымына арналған опциялық топтама. Advanced топтамасы:
7” дисплейі бар аудиожүйе (Radio + RDS), Smart Key кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру түймесі, Хромдалған сыртқы 
есік тұтқалары, Бұрылыс сигналдарының бүйірлік артқы көрініс айналарындағы қайталағыштары

300 000

Travel 2,0 AT 4WD жиынтықталымына арналған опциялық топтама. TOP & NAVI топтамасы тек Advanced топтамасымен бірге:
Орындықтардың жасанды былғарымен тысталуы, Жарықдиодты LED артқы шамдары, Артқы орталық бас сүйегіш, Хромдалған 
элементтері бар радиатор торы, Бамперлерге күміс түсті қаптамалар, Есіктердің ішкі жағынан жасанды былғарымен қапталуы

700 000

Travel 2,0 AT 4WD жиынтықталымына арналған опциялық топтама. Black & Brown топтамасы тек Advanced және TOP & NAVI топтама-
сымен бірге:
«Күңгірт жылтыр» түсті төбе рейлингтері, Толық өлшемді жеңіл балқығыш қосалқы доңғалақ, «Күңгірт жылтыр» түсті бүйірлік 
артқы көрініс айналары, Бамперлердің «күңгірт жылтыр» түсті қаптамалары, Қоңыр түсті алдыңғы панель, Орындықтардың қоңыр 
түсті жасанды былғарымен тысталуы

800 000

Travel 2,0 AT 4WD жиынтықталымына арналған опциялық топтама. Sport топтамасы тек Advanced, TOP & NAVI және Black & Brown топ-
тамасымен бірге:
215/60R17 шиналары орнатылған 17” жеңіл балқығыш  дискілер, Бамперлердің «Sport» түсті қаптамасы, Есік жанындағы кеңістіктің 
«Creta» логотипті көмескі жарығы

900 000


