
CRETA N Line



Creta N Line

Escaneie o código 
e saiba mais sobre

o CRETA N Line.

O Hyundai CRETA N Line traz um estilo único e diferenciado. Um visual esportivo, mas com toda  
a elegância e a sofisticação de um SUV Premium, e, é claro, sem perder toda a versatilidade e o espaço  
de um verdadeiro SUV. Além disso, traz o pacote de segurança e tecnologia mais abrangente de  
sua categoria.

O CRETA N Line não é apenas um carro... É um verdadeiro estilo de vida!
Seu equilíbrio perfeito entre design diferenciado e tecnologias de ponta traduz o conceito de  
alta performance para as necessidades do dia a dia, um estilo de vida dinâmico típico de quem vive  
ao máximo e quer uma performance mais inteligente no seu cotidiano.

São N motivos para ser único e para querer o seu também!



Faróis e luzes diurnas (DRL) em LED Rodas de liga leve diamantadas de 17” com  
design exclusivo

Alavanca de câmbio com design exclusivoPonteira de escapamento dupla



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 Auto e Apple CarPlay®. 
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.

Alta performance em 
tecnologia e conectividade.

Escaneie o código  
e saiba mais detalhes  
sobre prazer ao dirigir 

 o CRETA N Line.

Central multimídia blueNav® de 10,25”Painel digital colorido Supervision Cluster de 7”Comandos no volante



Diagnósticos do seu CRETA N Line

Seu carro fica ainda mais inteligente com o serviço de carro conectado da Hyundai,  
que oferece mais recursos ao CRETA N Line, 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.

- Visão 360º no aplicativo
- Comandos remotos e status do seu CRETA N Line
- Rastreamento e imobilização do veículo
- Alertas e Modo Valet 

Agora, é o seu carro que cuida de você.

Escaneie o 
código ao lado 
e confira mais 

detalhes sobre 
o Bluelink.

Assistência 24 horas por dia, nos 7 dias da semana Comandos remotos e status do seu CRETA N Line

Visão 360º no aplicativo

Hyundai  
SmartSense

Bluelink 

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.

- Sistema de Frenagem Autônoma
- Smart Camera 360º
- Assistente de Permanência e Centralização em Faixa
- Câmera para Monitoramento de Ponto Cego

Sistema de Frenagem Autônoma 

Assistente de Permanência em Faixa

Câmera para Monitoramento de Ponto Cego

Escaneie o código   
e saiba mais sobre o  

Hyundai SmartSense.

Smart Camera 360º



Seis airbags  Controle de tração (TCS) e estabilidade (ESP) Estrutura de aço de ultrarresistência

Performance inteligente, 
assim como você.



Alavancas no volante 
para trocas de marcha 

com mais segurança 
e esportividade 

Seleção de  
modo de direção

Motor Kappa 1.0 TGDI Flex
O motor turbo que 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 entrega alto torque a baixíssimas rotações, ou seja, mais 
agilidade no trânsito, ultrapassagens mais seguras e tranquilidade em subidas íngremes  
com baixo consumo de combustível.

Seleção do modo de direção (Drive Mode)
Essa funcionalidade atua nos pontos de troca de marcha, aceleração  
e no esforço da direção, proporcionando três estilos de direção diferentes,  
de acordo com a sua necessidade:
Eco - 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.

Motor turbo de alto desempenho.
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Imagens meramente ilustrativas. O Hyundai CRETA N Line 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 primeiro 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.

Estilo exterior
Grade frontal N Line com acabamento dark chrome
Protetores dos para-choques dianteiro e traseiro na cor preta com detalhes em cinza brilhante
Saias laterais com detalhes em cinza brilhante
Ponteira de escapamento dupla
Retrovisores externos na cor preto brilhante
Maçanetas externas na cor do veículo
Acabamento em preto fosco nas molduras das portas e coluna B1
Faróis em LED com detalhes escurecidos
Luzes diurnas em LED (DRL) 
Lanternas em LED com detalhes escurecidos
Barras de teto longitudinais na cor preto brilhante
Spoiler traseiro
Moldura lateral da coluna “C” na cor grafite
Teto solar panorâmico com funções one touch (abertura e fechamento) e antiesmagamento
Rodas de liga leve diamantadas de 17” com design N Line, pneus 215/60 R17
Estilo interior
Painel de instrumentos digital colorido Supervision Cluster de 7"
Painel com acabamento na cor preta
Detalhes em grafite no volante, no painel e no console
Volante revestido em couro na cor preta com costura na cor vermelha com design N Line
Alavanca de câmbio N Line com detalhes em vermelho
Apoio de braço no console central
Maçanetas internas na cor grafite
Pedais esportivos com acabamento em metal
Bancos revestidos em couro sintético na cor preta com costura vermelha e emblema N Line3
Acabamento interno do teto na cor preta
Segurança
Freios ABS com EBD
Freio a disco nas quatro rodas
Controles 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 e pedestres)
Assistentes de Permanência em Faixa (LKA) e Centralização em Faixa (LFA)
Câmera para Monitoramento de Ponto Cego
Sensores de estacionamento traseiro e dianteiro
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (indicação)
Freio de estacionamento eletrônico com auto hold
Farol alto adaptativo
Ajuste manual de altura dos faróis
Alerta de não utilização do cinto de segurança para motorista e passageiros
Alerta de presença no banco traseiro
Alerta visual de portas e porta-malas abertos
Travamento automático das portas e do porta-malas a 20 km/h
Trava de segurança para crianças nas portas traseiras
Limpador e desembaçador do vidro traseiro
Destravamento automático das portas em caso de acidente
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador e ajuste de altura
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (x3)
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros (x3) com regulagem de altura

Estrutura com deformação programada
Barras de proteção lateral
Imobilizador do motor
Alarme perimétrico e volumétrico
Alerta sonoro de travamento das portas
Conforto e conveniência
Ar-condicionado automático digital
Banco do motorista com ventilação
Banco do motorista com ajuste de altura
Volante com regulagem de altura e profundidade
Console central com porta-copos e porta-objetos
Tomada 12V (x1) no console central
Carregador sem fio para smartphones4
Câmera de ré com linhas dinâmicas
Smart Camera 360º
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 do porta-malas
Partida do motor por botão
Sistema Stop & Go de parada e partida automáticas do motor
Saída de ar para os bancos traseiros 
Conexão USB traseira
Banco traseiro rebatível e bipartido 60:40
Iluminação no porta-malas
Comando interno de abertura do tanque de combustível
Travas elétricas nas portas e no porta-malas
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)
Faróis com funções welcome e escort
Acionamento inteligente one touch das luzes de direção
Porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras
Console de teto com luzes de leitura dianteira e luzes individuais na segunda fileira
Alças de segurança para os passageiros dianteiro e traseiros
Espelho de cortesia com iluminação no para-sol para motorista e passageiro
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 contra roubo,  
assistência 24 horas, controles remotos, diagnóstico e alertas de uso do veículo
Controles de áudio e Bluetooth® no volante com reconhecimento de voz
Alto-falantes nas portas dianteiras (x2) e portas traseiras (x2)
Tweeter (x2)
Antena tipo barbatana

Hyundai Motor Brasil
www.hyundai.com.br

Todos os direitos reservados. 
Copyright ©2022 Hyundai Motor Brasil.

Lista de equipamentos

1 Não disponível em veículos na cor Preto Onix.
2 Cor preto brilhante quando a pintura for dual tone.
3 Couro sintético de microfibra de alta qualidade.
4 Disponível para aparelhos com tecnologia de carregamento sem fio (wireless).

E: Etanol. G: Gasolina. Ficha sujeita a alterações sem prévio aviso.  
Válida para veículos com ano de fabricação/modelo 2022/2023.  
Confira a ficha técnica e a lista de equipamentos completa em nosso site: 
www.hyundai.com.br.

Ficha técnica

Cores externas

Preto Onix Prata Brisk 
com teto preto

Sólidas Metálicas Perolizadas

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

Branco Atlas 
com teto preto

Cinza Silk  
com teto preto

Azul Sapphire

Kappa 1.0 TGDI 12V Flex
Automática de seis velocidades
120 (E)  |  120 (G) @ 6.000 rpm
17,5 (E)  |  17,5 (G) @ 1.500 rpm

180
11,5

4.300
1.790
1.635
2.610

20,4º/28,3º
422 litros

Motor
Transmissão
Potência máxima (cv)
Torque máximo (kgf.m)
Velocidade máxima (km/h) 
Aceleração de 0 a 100 km/h (s)
Dimensões e capacidades
Comprimento (mm)
Largura (mm)
Altura (mm)
Entre eixos (mm) 
Ângulo de entrada/saída
Volume do porta-malas (VDA)

Juntos salvamos vidas.

HyundaiBR


