
Nâu (P4N)

Bạc (RHM)

Trắng (PSW)

Đỏ (X2R)

Đen (X5B)

Creta Máy Xăng 1.6L Máy Dầu 1.6L
Kích thước
Kích thước tổng thể 4.270 x 1.780 x 1.665
Chiều dài cơ sở 2.590
Khoảng sáng gầm xe 190
Trọng lượng không tải (kg) 1.310 1.385
Trọng lượng toàn bộ tối đa (kg) 1.760 1.830
Dung tích thùng nhiên liệu (L) 55
Số chỗ ngồi 05
Động cơ Xăng 1.6L Diesel 1.6L
Dung tích xylanh (cc) 1.591 1.582
Công suất cực đại (Ps/rpm) 123/6.300 128/4.000
Mô-men xoắn cực đại (kgf.m/rpm) 15,4/4.850 26,5/1.900 - 2.750
Hộp số Tự động 6 cấp
Nội thất
Ghế da ●
Ghế lái chỉnh điện ●
Vô lăng, cần số bọc da ●
Phím điều khiển âm thanh trên vô lăng ●
Khởi động nút bấm ●
Taplo siêu sáng ●
AM/FM + CD + MP3 + 5" LCD Cảm ứng ●
Số loa 6
Kết nối Bluetooth ●
Ghế sau gập 6:4 ●
Điều hòa tự động ●
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau ●
Ngoại thất
Đèn pha Projector ●
Đèn viền LED ●
Đèn chiếu sáng hỗ trợ theo góc lái ●
Đèn sương mù trước ●
Lưới tản nhiệt mạ crome ●
Vành đúc 17" ●
Giá để đồ trên nóc ●
Đuôi chuồn với đèn phanh trên cao ●
Trang bị an toàn
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS ●
Hệ thống cân bằng điện tử ESP ●
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC ●
Hệ thống túi khí 6
Khóa cửa tự động theo tốc độ ●
Gương chiếu hậu chống chói tự động ●
Camera lùi ●
Cảm biến lùi ●

- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau 

khi được kiểm nghiệm lại.

- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue

- Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà 

không cần báo trước

- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.

- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.

Đơn vị : mmKÍCH THƯỚC

Vành đúc hợp kim 17"
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BẢNG MÀU XE

Sống tiện nghi, đi bứt phá

BẢNG TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) Trong đô thị Ngoài đô thị Kết hợp
Phiên bản máy dầu 1.6L 7,49 4,33 5,5
Phiên bản máy xăng1.6L 9,55 5,87 7,5

100.000 km



Lưới tản nhiệt hình đặc trưng
Lưới tản nhiệt hình lục giác với 3 
thanh nẹp mạ Crom sáng bóng đã 
trở thành hình ảnh biểu tượng nhận 
diện thương hiệu toàn cầu của 
Hyundai.

Tay nắm cửa mạ Crom
Creta được trang bị tay nắm cửa mạ 
Crom tích hợp cảm biến với chìa 
khóa thông minh, làm tăng thêm vẻ 
sang trọng đẳng cấp của xe.

Gạt mưa cửa kính sau
Cần gạt mưa cửa sau của Creta giúp 
bạn có tầm quan sát về phía sau một 
cách tốt nhất, đảm bảo an toàn khi 
vận hành, đặc biệt trong điều kiện 
mưa lớn.

Cánh gió đuôi
Hyundai Creta được trang bị cánh 
gió đuôi, tích hợp đèn phanh trên 
cao dạng LED, giúp gia tăng khí 
động học cùng với việc đảm bảo an 
toàn tốt nhất.

Giá để đồ trên cao
Trang bị giá để trên nóc của Creta 
giúp bạn có thể chở được những đồ 
vật lớn như xe đạp, ván lướt sóng,...
đồng thời tăng thêm tính thể thao, 
năng động cho xe.

Cửa kính ngăn bức xạ
Toàn bộ hệ thống kính chắn gió 
cùng kính bên cửa sổ của Creta 
được phủ đen mờ, có tác dụng hấp 
thụ ánh sáng, ngăn bức xạ mặt trời 
có hại tác động lên người lái cùng 
hành khách ngồi trong xe.

Đèn pha projector
Hyundai Creta được trang bị đèn 
Projector cho cả chế độ Pha – Cos. 
Đặc biệt, đèn xe được trang bị  LED 
vòng xung quanh đèn chính, giúp 
tăng cường khả năng chiếu sáng 
của xe.

Sở hữu 5 chỗ ngồi với những bố trí thông minh cùng chất lượng hoàn hảo, bạn sẽ 
thực sự thỏa mái và tự tin khi đồng hành cùng Hyundai Creta dù cho đó là phiên 
bản máy xăng êm ái hay máy dầu bền bỉ và mạnh mẽ.

Đèn chiếu góc tự động
Creta được trang bị đèn mở rộng góc 
chiếu tự động gia tăng ánh sáng vào 
những điểm mà đèn pha bình thường 
không thể chiếu tới, giúp bạn lái xe được 
dễ dàng và an toàn hơn.

Đèn sương mù
Creta được trang bị đèn sương mù 
cỡ lớn, có khả năng xuyên sáng 
mạnh, giúp đảm bảo khả năng vận 
hành an toàn trong điều kiện thời 
tiết xấu và tầm nhìn bị hạn chế.

Gương chiếu hậu chỉnh điện
Hyundai Creta tích hợp xi nhan báo 
rẽ trên gương chiếu hậu làm tăng 
khả năng quan sát của người lái 
cũng như đảm bảo sự an toàn của 
xe với mọi người xung quanh trong 
quá trình vận hành.

Ốp cản trước và cản sau
Xe được trang bị bộ ốp cản trước và 
cản sau giúp bảo vệ khung gầm 
tuyệt đối, đồng thời làm tăng thêm 
vẻ mạnh mẽ, thể thao cho chiếc xe

MỌI THỨ TRỞ NÊN 
DỄ DÀNG HƠN VỚI 
CRETA

BẠN ĐỒNG HÀNH ĐÁNG TIN CẬY
Hyundai Creta có khả năng làm được nhiều điều hơn là bạn nghĩ. Chiếc xe mang lại cho bạn một không gian 
nội thất rộng rãi mà vẫn đảm bảo tính linh hoạt khi sử dụng. Ngoài ra, bạn sẽ   được tận hưởng một cabin hiện 
đại, tinh tế đầy những trang bị tiện dụng như những chiếc sedan sang trọng. Vị trí ngồi cao giúp người dễ 
dàng quan sát, giúp bạn tự tin và an toàn hơn trên mỗi chuyến hành trình. Hyundai Creta thực sự đem đến 
những khả năng mà bạn chưa từng nghĩ tới.



Nút nhấn khởi động
Xe được trang bị nút bấm khởi động 
Start/Stop Engine tiện dụng và nổi 
bật với viền mạ Crom.

Cửa gió hàng ghế sau
Tăng khả năng làm mát nhanh 
chóng cho hành khách tại hàng ghế 
sau, đảm bảo một không gian mát 
mẻ dễ chịu trong toàn bộ cabin.

Giá để cốc cho hàng ghế sau
Hành khách ngồi phía sau dễ dàng 
đặt những đồ uống ưa thích và 
thưởng thức trong mỗi chuyến hành 
trình thú vị.

Bảng đồng hồ trung tâm
Nổi bật với màn hình LCD lớn, giúp 
hiển thị và theo dõi các thông số vận 
hành của chiếc xe một cách dễ dàng 
hơn. Các màu sắc được phối kết một 
cách hợp lí, giúp hiển thị rõ nét mà 
vẫn thân thiện với đôi mắt của bạn.

Vô lăng bọc da
Hyundai Creta được trang bị vô lăng 
bọc da cao cấp, tôn thêm vẻ sang 
trọng, hiện đại của chiếc xe cũng 
như giúp gia tăng cảm giác hưng 
phấn mỗi khi bạn chạm vào tay lái.

Hệ thống giải trí cao cấp
Hệ thống giải trí của Hyundai Creta 
hỗ trợ USB/Aux/Ipod/Bluetooth 
cùng màn hình cảm ứng 5 inch. Đặc 
biệt trang bị camera lùi được hiển thị 
trên màn hình 5 inch sắc nét giúp 
bạn dễ dàng đỗ xe hơn.

Điều hòa tự động
Hyundai Creta được trang bị hệ 
thống điều hòa tự động trang bị 
công nghệ lọc khử hiện đại, giúp bạn 
luôn có được một không gian cabin 
mát mẻ, trong lành, tránh xa môi 
trường bị ô nhiễm xung quanh.

Gương hậu chống chói điện tử
Trang bị này giúp Hyundai Creata 
loại bỏ hoàn toàn ánh sáng từ phía 
sau gây chói mắt cho người lái, đảm 
bảo khả năng quan sát tốt nhất, đặc 
biệt là vào ban đêm.

Nẹp ốp bậc lên xuống
Với chất liệu kim loại vừa giúp đảm 
bảo tránh các vết xây xước xảy ra 
khi lên xuống, vừa làm tăng thêm 
tính thẩm mỹ cho Creta.

ÂM THANH SỐNG ĐỘNG
Hyundai Creta được trang bị dàn âm thanh chất lượng cao với 6 loa, 
giúp bạn thưởng thức một không gian âm nhạc trọn vẹn, đáp ứng tất 
cả những nhu cầu về âm nhạc từ những bản tình khúc Acoustic ngọt 
ngào cho đến những bản EDM sôi động.

HÀNG GHẾ SAU DỄ DÀNG GẬP GỌN
Hyundai Creta có hàng ghế sau gập theo tỉ lệ 60:40, giúp bạn dễ dàng 
mở rộng thêm không gian chở đồ trong những chuyến đi dài ngày. 
Khi hàng ghế sau được gập xuống toàn bộ, Creta sẽ cung cấp cho 
bạn một khoang sau chứa đồ với thể tích lên đến 1.396 lít.

Chìa khóa thông minh
Một cảm biến được trang bị trên chìa khóa có thể giúp 
bạn tự động mở cửa đồng thời khởi động xe chỉ với 
một nút bấm.

GỌN GÀNG | TIỆN NGHI
Sở hữu ngoại hình gọn gàng nhưng ẩn chứa bên trong sức mạnh cùng 
những tính năng hiện đại. Bạn sẽ dễ dàng điều khiển Creta trong những đô 
thị lớn chật hẹp bằng hệ thống lái xuất sắc, Hyundai Creta phản ứng nhanh 
nhẹn và chính xác những gì bạn mong muốn. Bạn cũng sẽ thấy bất ngờ và 
hài lòng với không gian rộng rãi, tiện dụng cùng nhiều trang bị hiện đại bên 
trong cabin Creta.

Ghế lái chỉnh điện
Creta được trang bị ghế lái chỉnh điện, giúp người lái 
lựa chọn được vị trí ngồi thỏa mái nhất một cách dễ 
dàng và thuận tiện.



Động cơ xăng Gamma 1.6l
Động cơ có 4 xi-lanh, 16 Valve 
phun xăng đa điểm cùng hệ 
thống cam đôi DOHC. Khối động 
cơ được chế tạo bằng vật liệu 
nhôm siêu nhẹ độ bền cao, giúp 
giảm thiểu trọng lượng, tiết kiệm 
nhiên liệu mà vẫn vẫn đảm bảo 
công suất tối ưu, đem đến một 
khối động cơ có tỷ lệ trọng 
lượng và sức mạnh hoàn hảo.

CÔNG NGHỆ AN TOÀN HIỆU QUẢ

Creta được trang bị bộ khung kim loại ứng dụng công 
nghệ luyện kim độc quyền của Hyundai, giúp gia tăng 
độ bền của khung xe lên hơn 20%, cao nhất trong toàn 
bộ phân khúc. Hệ thống khung vỏ này giúp Creta có thể 
hấp thụ mọi xung động khi xảy ra va chạm, đảm bảo an 
toàn tối đa cho hành khách ngồi trên xe.

Hệ thống 6 túi khí an toàn
Hyundai Creta được trang bị 6 túi khí an toàn, 2 túi khí 
trước bảo vệ phần đầu lái xe và hành khách bên ghế 

lái, 2 túi khí bên hông bảo vệ phần thân và 2 túi khí rèm 
bảo vệ toàn bộ vùng cửa sổ trước sau, giúp tránh mọi tổn 

thương xảy ra đối với người ngồi trong xe trong trường 
hợp có va chạm.

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc - HAC
Sau khi kết thúc việc dừng xe trên dốc, bạn nhấc chân ra khỏi 
phanh, đặt lên chân ga để tiếp tục hành trình, hệ thống sẽ 

giữ phanh trong khoảng thời gian 3 giây giúp xe không bị trôi 
về phía sau, đủ thời gian cho bạn đạp lên chân ga và di chuyển 
an toàn.

Chống bó cứng phanh ABS & phân bổ lực phanh điện tử EBD
Với hệ thống phanh không được trang bị công nghệ chống bó 
cứng ABS, những trường hợp phanh khẩn cấp xe rất dễ mất kiểm 
soát do lực phanh phân tán hướng di chuyển của xe. ABS và EBD 
giúp bạn tránh được tình trạng trên, phân bổ lực phanh hợp lí trên 
mỗi bánh, giúp bạn dễ dàng điều khiển xe đi đúng hướng.

Hệ thống cân bằng điện tử ESC
Bằng cách trang bị hệ thống cảm biến hiện đại, thu thập và xử lí 
liên tục dữ liệu vận hành, hệ thống cân bằng điện tử trên Hyundai 
Creta giúp chiếc xe đạt được trạng thái ổn định tối ưu, tránh việc 
bị trượt, lật trong điều kiện di chuyển không thuận lợi.

Động cơ dầu CRDi 1.6l VGT 
Với công nghệ phun nhiên liệu 
trực tiếp CRDi kết hợp Turbo 
điều khiển cánh biến thiên VGT, 
thế hệ động cơ U2 mới mang 
lại một khả năng kéo mạnh mẽ 
cùng công suất cao. Bên cạnh đó 
công nghệ mới cũng giúp động 
cơ giảm thiểu độ ồn và độ rung 
đáng kinh ngạc.

Hộp số tự động
Cả hai phiên bản động cơ đều được trang 
bị hộp số tự động 6 cấp mang lại khả năng 
vận hành mượt mà, êm ái và mạnh mẽ hơn 
bao giờ hết.
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Mã lực

Mô men xoắn cực đại Mô men xoắn cực đại

Mã lực
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