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تنّقل ترافقه األضواء.
مصممة ألولئك الذين يحرصون دائًما على رؤية أفضل جانب في جميع التحديات. 

ومن ثم، كن مستعًدا للتغيير، وعّدل السرعة سريًعا. فقد حان الوقت لالنطالق والتألق. 
كن بقعة ضوء على الطريق إلى المستقبل.
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مصممة لتكون مختلفة في خضم التنقل الحضري. إن شبكتها البارامترية ذات الشكل الجوهري واألضواء النهارية من نوع LED من النوع المخفي، 
باإلضافة إلى عجلة سبائك األلمنيوم ذات قطع حواف الماس مقاس 17 بوصة، تمنح هيونداي كريتا طابعها الجريء وبذلك تصبح مركز االهتمام.

استقطب األضواء.
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مصباح مزيج خلفي LEDشبكة بنمط جوهرة بارامترية ومصباح حركة نهارية LED من نوع مخفي
جنوط ألومنيوم بقطر 17 بوصة ذات قطع حواف الماس



تجربة استثنائية وتكنولوجيا متقدمة. توفر لك شاشة مجموعة العدادات TFT LCD مقاس 10.25 بوصة مع شاشة بتقنية العرض الصوتي مقاس
8 بوصات وإمكانية االتصال بالهاتف الذكي الراحة في كل رحلة.

في دائرة الضوء.
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مجموعة العدادات TFT LCD مقاس 10.25 بوصاتشاحن السلكي للهواتف الذكية
شاشة عرض صوتي مقاس 8 بوصات مع ميزة التكامل مع الهاتف الذكي
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الراحة بمعايير
راقية.

شاشة الرؤية الخلفية 
تمكنك شاشة الرؤية الخلفية من التأكد 
أن سيارتك أكثر أمانا عند الرجوع للخلف 

أو الركن حيث أن الكاميرا تراقب المنطقة 
الخلفية للسيارة.
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الراحة والمرونة بأروع معانيها.

مقاعد 60:40مقاعد جلدية
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وضع التحكم في الجر
من خالل ضبط التحكم في انزالق العجلة اليمنى/اليسرى وفًقا لعزم دوران المحرك ونمط 
تبديل التروس، يعمل وضع التحكم في الجر تلقائًيا على ضبط نظام كريتا للدفع بالعجالت 

األمامية للتكيف مع ظروف الطريق.

SAND

أداء بارز.
هيونداي كريتا معززة بمحرك Smartstream سعة 1.5 لتر مع ناقل حركة متغير 

ذكي )IVT(، والذي ينتج أداًء قوًيا وسريع استجابة وفّعااًل.

كما أنه يتميز بميزة وضع القيادة الختيار أسلوب القيادة الذي يناسبك.

ناقل الحركة المتغير الذكي )IVT(وضع القيادة

وضع القيادة )اقتصادي، مريح، ذكي، رياضي(

G1.5 سمارت ستريم

115 ps/6,300 rpm
الطاقة القصوى

Nm/4,500 rpm143.8 العزم األقصى
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األلوان الداخليةاأللوان الخارجية

أبيض كريمي  
مع سقف 

أسود

أبيض
كريمي 

أبيض أبتيك  فضي 
مغناطيسي

رمادي داكن أسود 
منتصف 

الليل

فضي 
مشرق

أزرق 
جالكسي

أحمر التنين فضي 
مغناطيسي
مع سقف 

أسود
 

أحمر التنين 
مع سقف 

أسود

جنوط ألومنيوم بقطر 17 بوصةجنوط ألومنيوم بقطر 17 بوصة
ذات قطع حواف الماس

أسود كاملأسود/بني بلونين 

منسوجاتجلد 

جلد 

أسود/رمادي درجتان

قماش 

جلد 
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ميزات المقصورة

LED مصابيح أمامية

صندوق قفازات مبرد

مسند ذراع مركزي خلفي مع حامل أكواب

مصابيح أمامية مزودة بكشاف ضوئي هالوجين

تحكم أتوماتيكي بالتكييف

زر تشغيل يعمل بالدفع

أضواء محيطية

LED مجموعة مصابيح خلفية

شاحن USB خلفي

نظام مراقبة ضغط اإلطارات
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هيونداي كريتاالنوع
المحرك     

 Smartstream G1.5 MPIنوع المحرك
 4 سيلندر مستقيمة

kW (PS)/rpm84.4 (115)/6,300الطاقة القصوى

Nm (kg.m)/rpm143.8 (14.7)/4,500العزم األقصى1,499(cc)سعة المحرك

ناقل الحركة
CVTالنوع

الفرامل
قرص مكابح مصمتالخلفية15 بوصة قرص مكابح بفتحات تهويةاألمامية

نظام التعليق

محور ذراع االلتواء المزدوجالخلفيةنظام دعامة مكفيرسوناألمامية
اإلطارات والعجالت

  6,5x17 w/ 215/60R17 )حديد(نوع العجلة االحتياطية215/60R17مقاس العجلة
األبعاد

Column - Motor Driven Power steering (C-MDPS)منطقة الشحن

المواصفات
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المواصفات
بريميومكومفورتسمارتالنوع

التصميم الخارجي
••بدون مفتاحزر تشغيل يعمل بالدفع/المفتاح الذكي

•–– مصابيح أمامية 
 •••نظام تحذير خلفي عند الركن

••–طّي  المرايا كهربائيا
LED مصباح مزيج خلفي•••

•••أضواء نهارية
•––فتحة سقف بانورامية

••–تحكم أتوماتيكي باألضواء
••–كاميرا خلفية

•••جنوط ألومنيوم بقطر 17 بوصة بلونين
••–التشغيل عن بعد
التصميم الداخلي
•••نوافذ أتوماتيكية

•••قفل مركزي لألبواب
•••مرايا جانبية كهربائية

•••التحكم عن بعد بالصوت
•••بلوتوث / التعرف على الصوت

••–شاشة عرض صوتي مقاس 8 بوصات
•––شاحن السلكي

••–مثبت سرعة
جلد اصطناعيقماشقماشمقاعد من الجلد االصطناعي
••–أبل كار بالي / أندرويد أوتو

•يدوييدويتكييف أتوماتكي
•••فتحات التكييف الخلفية

األمان
•••وسادتان خلفيتان 

•••نظام فرامل مانعة لالنغالق
•••مانع االنزالق

•••برنامج الثبات اإللكتروني
•••قفل أمان األطفال

•••نظام فرامل أتوماتيكي
•••نظام التعليق التلقائي

مفتاح الرموز:     • = متوفر     - = غير متوفر
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مجمع دار السالم

سلوى
طريق 

حالول
طريق مسيميرشارع 

 للديكور
د تقاطع قطر

بع
ع الوعب

شار شارع البستان

شارع السدر

طريق الدوحة السريع
ع النادي

شار

@hyundaimotorqatar
www.hyundai.com.qa

+974 7448 3502 8000 231
صالة عرض طريق سلوى بعد تقاطع قطر للديكور

صالة عرض طريق سلوى


