
CONHEÇA TODAS AS VERSÕES DO HYUNDAI CRETA: 
 
Itens de série em todas as versões 
 

 Moldura cromada na tampa do porta-malas 

 Lanternas Clear Type 

 Retrovisores externos na cor da carroceria com luz indicadora de 
direção 

 Barras de teto longitudinais na cor prata 

 Acabamento em preto fosco nas molduras das portas e coluna B 

 Pomo da alavanca de câmbio revestido em couro 

 Detalhes pintados de prata no volante, painel e console 

 Detalhe em cromo acetinado no freio de mão 

 Maçanetas internas em cromo acetinado 

 Freios ABS com EBD 

 Monitoramento de pressão dos pneus 

 Alerta sonoro de não colocação do cinto de segurança para motorista e 
passageiro dianteiro 

 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 

 Airbag frontal duplo 

 Fixação ISOFIX com top tether para cadeirinha de bebê 

 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 

 Coluna de direção colapsável 

 Imobilizador de motor 

 Alarme periférico 

 Alerta sonoro de travamento das portas 

 Direção elétrica progressiva 

 Travas elétricas nas portas e porta-malas 

 Retrovisores externos com ajuste elétrico e luz indicadora de direção 

 Sistema Stop & Go de parada e partida automática do motor 

 Faróis com funções welcome e escort 

 Acionamento inteligente one-touch das luzes de direção 

 Volante com regulagem de altura e profundidade 

 Banco do motorista com ajuste de altura 

 Banco traseiro rebatível e bipartido 60:40 

 Bolsa porta-revista no encosto do banco do passageiro 

 Console central com porta-copos e porta-objetos 

 Tomada 12V (x2) no console central 

 Porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras 



 Porta-óculos no console de teto 

 Alças de segurança para os passageiros dianteiro e traseiros 

 Espelho de cortesia com iluminação no para sol para motorista e 
passageiro 

 Console de teto com luzes de leitura dianteira e iluminação central 

 Iluminação no porta-malas 

 Apoio para o pé esquerdo do motorista 

 Comando interno de abertura do tanque de combustível 

 Alto falantes (x4) 
 
Hyundai Creta Attitude 1.6 Manual 
Preço básico: R$ 72.990,00 
 

 Câmbio manual de 6 marchas 

 Grade frontal hexagonal com borda na cor prata 

 Faróis com refletor e máscara cromada 

 Maçanetas externas na cor da carroceria 

 Rodas de liga leve de 16”, pneus 205/65 R16 

 Painel de instrumentos Supervision Cluster 

 Painel com acabamento na cor preta 

 Bancos de tecido Woven 

 Ar-condicionado 

 Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one-touch (descida) 
para motorista 

 Chave tipo canivete com telecomando de travamento das portas e porta-
malas 

 Computador de bordo 

 Rádio blueAudio 

 Antena curta no teto 
 
Hyundai Creta Pulse 1.6 Manual 
Preço básico: R$ 78.290,00 
 

 Câmbio manual de 6 marchas 

 Grade frontal hexagonal com borda na cor prata 

 Faróis com refletor e máscara cromada 

 Faróis de neblina dianteiros 

 Maçanetas externas na cor da carroceria 

 Limpador de parabrisa tipo Flat Blade 

 Rodas de liga leve de 16”, pneus 205/65 R16 

 Painel de instrumentos Supervision Cluster 

 Painel com acabamento na cor pretaApoios de braço nas portas e no 
console central em couro 

 Bancos de tecido Woven 

 Controle de estabilidade (ESP) 

 Controle de tração (TCS) 

 Sinalização de frenagem de emergência (ESS) 

 Assistente de partida em rampa (HAC) 



 Ar-condicionado 

 Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one-touch (descida) 
para motorista 

 Chave tipo canivete com telecomando de travamento das portas e porta-
malas 

 Computador de bordo 

 Sensor de estacionamento traseiro 

 Rádio blueAudio 

 Antena curta no teto 
 

Hyundai Creta Pulse 1.6 Automático 
Preço básico: R$ 85.240,00 
 

 Câmbio automático de 6 marchas com trocas sequenciais 

 Grade frontal hexagonal com borda cromada 

 Faróis com refletor e máscara cromada 

 Faróis de neblina dianteiros 

 Maçanetas externas na cor da carroceria 

 Limpador de parabrisa tipo Flat Blade 

 Rodas de liga leve diamantadas de 17”, pneus 215/60 

 Painel de instrumentos Supervision Cluster 

 Painel com acabamento na cor preta 

 Apoios de braço nas portas e no console central em couro 

 Bancos de tecido Woven 

 Controle de estabilidade (ESP) 

 Controle de tração (TCS) 

 Sinalização de frenagem de emergência (ESS) 

 Assistente de partida em rampa (HAC) 

 Ar-condicionado 

 Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one-touch (descida) 
para motorista 

 Chave tipo canivete com telecomando de travamento das portas e porta-
malas 

 Computador de bordo 

 Piloto automático com controles no volante 

 Sensor de estacionamento traseiro 

 Rádio blueAudio 

 Antena curta no teto 
 

Hyundai Creta Pulse 2.0 Automático 
Preço básico: R$ 92.490,00 

 

 Câmbio automático de 6 marchas com trocas sequenciais 

 Faróis com projetor e luz diurna DRL de LED 

 Faróis de neblina dianteiros 

 Maçanetas externas na cor da carroceria 

 Limpador de parabrisa tipo Flat Blade 

 Rodas de liga leve diamantadas de 17”, pneus 215/60 



 Painel de instrumentos Supervision Cluster 

 Painel com acabamento na cor preta 

 Apoios de braço nas portas e no console central em couro 

 Bancos de tecido Woven 

 Controle de estabilidade (ESP) 

 Controle de tração (TCS) 

 Sinalização de frenagem de emergência (ESS) 

 Assistente de partida em rampa (HAC) 

 Farol com iluminação direcional cornering lamp 

 Ar-condicionado 

 Saída de ar para os bancos traseiros 

 Vidros elétricos dianteiros e traseiros com funções one-touch (descida e 
subida) e antiesmagamento 

 Abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave 

 Chave tipo canivete com telecomando de travamento das portas e porta-
malas 

 Computador de bordo 

 Piloto automático com controles no volante 

 Sensor de estacionamento traseiro 

 Rádio blueAudio 

 Tweeter (x2) 

 Antena curta no teto 
 

Hyundai Creta Prestige 2.0 Automático 
Preço básico: R$ 99.490,00 
 

 Câmbio automático de 6 marchas com trocas sequenciais 

 Grade frontal hexagonal com borda cromada 

 Faróis com projetor e luz diurna DRL de LED 

 Faróis de neblina dianteiros 

 Maçanetas externas cromadas 

 Limpador de parabrisa tipo Flat Blade 

 Rodas de liga leve diamantadas de 17”, pneus 215/60 

 Painel de instrumentos Advanced Supervision Cluster 

 Painel com acabamento na cor marrom 

 Volante revestido em couro 

 Apoios de braço nas portas e no console central em couro 

 Pacote Brown Leather: bancos de couro marrom e revestimento de porta 
em couro preto 

 Controle de estabilidade (ESP) 

 Controle de tração (TCS) 

 Sinalização de frenagem de emergência (ESS) 

 Assistente de partida em rampa (HAC) 

 Farol com iluminação direcional cornering lamp 

 Airbag lateral de tórax 

 Airbag cortina 

 Alarme volumétrico com sensor de inclinação 

 Ar-condicionado automático digital 



 Banco do motorista com ventilação 

 Saída de ar para os bancos traseiros 

 Vidros elétricos dianteiros e traseiros com funções one-touch (descida e 
subida) e antiesmagamento 

 Abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave 

 Chave presencial smart key com telecomando de travamento das portas e 
porta-malas 

 Partida do motor por botão 

 Retrovisores externos com rebatimento automático 

 Computador de bordo com controle de funções do veículo 

 Piloto automático com controles no volante 

 Sensor de estacionamento traseiro 

 Câmera de ré dinâmica 

 Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular) 

 Central multimídia blueNav 

 Tweeter (x2) 

 Antena tipo barbatana 
 


