CRETA Nova Geração

Acessórios Genuínos Hyundai

O seu CRETA Nova
Geração tem espaço
pra mais
Personalize seu Creta Nova Geração
com os acessórios genuínos Hyundai.
Eles são desenvolvidos para proporcionar
uma excepcional experiência de uso,
além de contar com alta qualidade
e visual arrojado.

Mais design e elegância,
do jeito que você gosta.

Tapete de PVC
Ser elegante é ser sustentável.
Proteja o interior do veículo com um tapete
feito de PVC 100% reciclado, possui travas
de segurança para garantir a fixação
no lado do motorista.
BXR13MB000

Tapete de Carpete com
Acabamento Preto
Perfeito para garantir ainda mais
conforto, o carpete é produzido com
material sintético e também conta com
travas que propiciam mais estabilidade.
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BXR14MB000
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Friso Lateral Pintado Premium

Emblema

Visual mais moderno, que acompanha as
linhas do carro, disponível na cor original do
veículo. Conta com 5 anos de garantia.

Os emblemas permitem diversas
combinações com os frisos para dar ao CRETA
Nova Geração uma aparência única.
BXR20MB100
BXR20MB102WHT
3 BXR20MB101BLK
4 BXR20MB103MBK
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Opções de Cores
Sólidas

Metálicas

Perolizadas

Protetor de Cárter e Câmbio
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Cromado
Branco
Preto Brilhante
Preto Fosco

Protege a parte inferior do veículo ao passar
por lombadas, valetas e pedras. É produzido
em aço carbono e possui pintura preta
resistente à corrosão.
BXR28MB001

Engate para Reboque Capacidade 430 Kg
Produto desenvolvido exclusivamente
para o CRETA Nova Geração, seguindo as
regulamentações do INMETRO e CONTRAN.
BXR67MB000

Preto Onix

Branco Atlas

Prata Sand

Prata Brisk

Cinza Silk

Azul Sapphire

BXR32MB014W9A

BXR32MB013R2T

BXR32MB012M9G

BXR32MB016SE8

Permite conexão elétrica para a tomada de
Engate de Reboque, conforme requisito do
CONTRAN.

BXR32MB004W9A

BXR32MB003R2T

BXR32MB002M9G

BXR32MB006SE8

BXN85MB020

Módulo de Alimentação e Proteção

Friso Lateral Premium com Emblema Cromado
BXR32MB010EB

BXR32MB011SAW

Friso Lateral Essential sem Emblema
BXR32MB000EB

BXR32MB001SAW

Mais conforto e
comodidade, do jeito
que você precisa.
Tapete Abandejado de Porta-Malas
Proteja o seu porta-malas, aonde quer
que você vá, com o tapete impermeável de
encaixe perfeito. Desenhado especialmente
para posicionar o comedouro de seu pet.
BXR12MB000

Calha de Chuva Premium
– Fixação com Adesivo

Soleira com Plaqueta em Aço Inox

Com design moderno e elegante em tom
fumê, possui fixação por fita dupla face
de alta adesão. Não interfere no sistema
junto dos vidros.

Customize o seu CRETA Nova Geração com
um toque de esportividade e proteja a parte
interna das portas contra riscos.

BXR22MB000

BXR45MB030

Outubro/2021

Acessórios Genuínos desenvolvidos
em parceria com a MOBIS
Hyundai Motor Brasil
www.hyundai.com.br/acessorios
Todos os direitos reservados.
Copyright © 2021 Hyundai Motor Brasil.

/HyundaiBR

/HyundaiBR

@HyundaiBR

Este impresso tem validade por tempo limitado. As imagens são meramente ilustrativas. Consulte a concessionária mais
próxima para verificar disponibilidade de peças, valores e condições de pagamento. Os/As acessórios/peças vendidos/as
pelas concessionárias Hyundai Motor Brasil estão sujeitos a disponibilidade no mercado brasileiro no momento da
compra. Os preços dos acessórios podem sofrer alterações de valores de uma concessionária para outra. Acessórios
Genuínos desenvolvidos em parceria com a MOBIS. A Hyundai MOBIS é uma empresa do Hyundai Motor Group. Hyundai
MOBIS Brasil é responsável por produzir e fornecer produtos como módulos automotivos, peças automotivas centrais e
peças de pós-vendas, sendo Peças Genuínas para reposição ou Acessórios Genuínos para venda nas concessionárias
Hyundai Motor Brasil. A Hyundai Motor Brasil reserva o direito de alterar as especificações de seus produtos sem prévio
aviso. Para acessórios instalados nas concessionárias autorizadas Hyundai Motor Brasil, a garantia para defeito de
fabricação será de 12 (doze) meses ou 20.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. O prazo de 12 (doze) meses já
contempla a garantia legal de 90 (noventa) dias e inicia-se na entrega do acessório adquirido. Os tapetes têm garantia
legal de 90 (noventa) dias contados a partir da entrega do acessório. Para os acessórios adquiridos no balcão das
concessionárias autorizadas Hyundai Motor Brasil, mas instalados em terceiros, a garantia para defeitos de fabricação
está coberta pela garantia legal de 90 (noventa) dias corridos, independentemente do tipo de uso do veículo, contados a
partir da data da entrega do acessório/peça. A Garantia está condicionada à observação pelo proprietário dos termos e
condições determinados no Manual de Garantia do veículo disponíveis no website hyundai.com.br, assim como no
Manual do Proprietário. Para mais informações, consulte uma concessionária autorizada Hyundai Motor Brasil, acesse o
site www.hyundai.com.br ou ligue para o Call Center Hyundai Motor Brasil: 0800-770-3355.

