STARIA

Крок у
простір.
І у цьому просторі ви маєте необмежені можливості. Зробіть крок у напрямку абсолютно
нової STARIA – відчуйте винятковий комфорт, універсальність, найвищий рівень безпеки
та зв’язку. Вибір за вами. Більше пасажирів? Або більше розкоші? STARIA Wagon пропонує
9 місць. STARIA Premium пропонує розкішний простір для 7 пасажирів.

2

3

STARIA
Premium.

Елегантно футуристична STARIA Premium робить більше ніж просто встановлює нову
естетику дизайну – автомобіль переосмислює преміум сегмент MPV-автомобілів, щоб
започаткувати власний клас. Випромінюючи простоту та високотехнологічну елегантність,
футуристичний зовнішній дизайн STARIA використовує мінімалістичні лінії для
максимального візуального ефекту. Рельєфна крива лінія, що перетікає спереду назад,
подібна до ореолу, що освітлює горизонт Землі під час сходу сонця, коли дивитися на
нього з космосу. Перейдіть до представницького класу з цим розкішно обладнаним
7-місним автомобілем і відчуйте, як новий рівень комфорту та інноваційних технологій
робить кожну поїздку ще зручнішою.
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Вітаємо на новому рівні стилю.
Витончений, чистий і обтічний дизайн абсолютно нової STARIA вирізняється її елегантним силуетом і футуристичними елементами. Обрамлена широкими
горизонтальними денними ходовими вогнями зверху та унікальними фарами з боків, решітка радіатора має сміливий сітчастий візерунок, створюючи космічний та
вишуканий дизайн передньої частини, який завжди помічаєш на дорозі. А задні світлодіодні комбіновані ліхтарі STARIA Premium мають унікальний дизайн Parametric Pixel
для створення неповторного вигляду.

Світлодіодні фари / Решітка радіатору з оздобленням Tinted Brass та Dark Chrome.
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Унікальні світлодіодні комбіновані ліхтарі Parametric Pixel.

18” легкосплавні диски Tinted Brass.
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7-місна версія (2-2-3).
Перейдіть до представницького класу за допомогою розкішної STARIA Premium. Сидіння для релаксації у другому ряду
відкидаються та переміщуються для максимального комфорту. Завдяки просторому проектуванню салону дорослим
пасажирам залишається достатньо місця, щоб зручно сидіти в третьому ряду, навіть коли сидіння попереду розкладено.

Вікно складається з двох склопакетів і не єдиним вікном.

Преміальні сидіння для відпочинку.
Просто натисніть кнопку і преміальне сидіння Relaxation Seat перерозподілить масу вашого тіла так, що ви відчуєте наче пливете у повітрі. За допомогою триступеневої функції обігріву та вентиляції ви
подорожуватимете при комфортній температурі за будь-яких погодних умов. Двопозиційна спинка, двопозиційна подушка сидіння та 4-позиційна підніжка регулюються індивідуально відповідно до
власних вподобань.
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Зручність у найкращому вигляді.
Створена для максимального комфорту та зручності, STARIA Premium оточує безліччю інтелектуальних функцій, що викликають неймовірний захват. Бокові двері та двері
багажника автоматично відкриваються і закриваються при вашому наближенні та на початку руху. Довгі сидіння-слайдери забезпечують додаткову зручність при зміні
конфігурації простору салону, а аудіосистема преміум-клаcу BOSE перетворює STARIA Premium в концертний зал на колесах.

Розумні розсувні двері з електроприводом.

Легко та просто. Не потрібно ні рук, ні натискання кнопок. Розумні двері відчувають вашу присутність і відкриваються автоматично,
якщо у вас є з собою розумний ключ.
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Сидіння з можливістю поздовжнього переміщення.

Потрібно більше місця для багажу? За допомогою поздовжнього переміщення задніх сидінь
можна збільшити місце для багажу та зробити вхід та вихід з салону автомобіля більш зручним.

Розумні двері багажного відділення з електроприводом.

Ще ніколи завантажувати багажник не було так просто. Двері багажного відділення відкриваються автоматично, коли автомобіль виявляє
«розумний» ключ у безпосередній близькості до дверей багажника – це особливо зручно, коли ви повертаєтесь з магазину та у вас зайняті руки.
Також двері самі зачиняються, якщо ви відійдете.

Преміальна акустика BOSE.

Динаміки BOSE створюють по-справжньому захоплюючий звук і мають динамічну компенсацію
для автоматичного калібрування гучності аудіосистеми в залежності від швидкості руху.
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STARIA Wagon.

Знаковий зовнішній вигляд універсалу STARIA – це лише половина історії. Лише погляньте у салон, щоб переконатися, що
кожний елемент продуманий до дрібниць задля безпечного, комфортного та потішного водіння. Інновації всередині й ззовні
– ознака справжнього лідерства в дизайні.
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Єдина у класі.
З першого погляду на STARIA стає зрозумілим, що вона знаходиться у своєму власному класі. Це не наслідування або похідна, а дійсно оригінальний витвір – продукт
натхненного дизайну. Усередині вас зустрічає просторий, відкритий салон, прикрашений такими преміальними елементами як електронна панель приладів SUPER VISION
10,25” Full TFT LCD High-resolution чи навігаційна мультимедійна система з кольоровим сенсорним 10,25” LCD монітором. Салон оздоблено елегантними, м’якими та
приємними як на дотик, так і на очі матеріалами.

Світлодіодні фари головного світла та панорамні денні ходові вогні LED DRL.
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Світлодіодні комбіновані ліхтарі Parametric Pixel.
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9-місна версія (3-3-3).
Кожен сантиметр цього стильного 9-місного автомобіля оптимально використовує простір кабіни, щоб кожен пасажир
у салоні насолоджувався комфортом. Отже, незалежно від того, чи ви їдете з сім’єю в подорож чи в аеропорт з клієнтами,
комфортний салон для 9-ох пасажирів з 1303-літровим багажним відділенням - це ідеальний вибір, що забезпечує місткість та
універсальність. А для підвищення безпеки всі 9 сидінь оснащені регульованими підголівниками та 3-точковими ременями безпеки.

Панорамні вікна.

Насолоджуйтесь краєвидами без обмежень. Широкі панорамні вікна і низькі лінії кузова покращують оглядовість і
створюють відчуття відкритості.
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Місткий комфорт для пасажирів.

Насолоджуйтесь розслабленістю та відчуттям свободи на дорозі завдяки високій стелі, великому простору для голови та
плечей, і просторому місцю для ніг - одному з найкращих у сегменті.
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Вишукані технології для більшого комфорту і
безпеки.
STARIA пропонує безліч розумних функцій і продуманих деталей, щоб зробити ваше життя простішим, а водіння - приємнішим. Насолоджуйтесь високим рівнем та зручністю
комунікаційного обладнання, яке допоможе переосмислити досвід подорожей в автомобілі.

Система кругового огляду.

Тісний гараж? Невелика автомийка? Немає проблем. Завдяки 360-градусному огляду навколо автомобіля AVM-система
робить маневрування в обмеженому просторі простішим і безпечнішим.

20

Сидіння з підігрівом та вентиляцією.

Приємне тепло або прохолода, спокій і комфорт одним натисканням кнопки. Вам та вашим пасажирам сподобається
3-ступеневий комфорт, який забезпечують сидіння з підігрівом і вентиляцією в першому і другому рядах.

Зарядні USB-роз’єми.

Розроблено для максимальної зручності - кожен пасажир може легко отримати доступ до USB-портів для зарядки в
кожному ряду сидінь.

Складання сидінь у рівну поверхню.

Ви можете повністю скласти сидіння другого та третього ряду STARIA Wagon, щоб завантажити великогабаритні речі,
додатковий багаж або навіть створити ліжко для кемпінгу з ночівлею.
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Високоефективний дизельний
двигун.
Для забезпечення чудової продуктивності і паливної економічності STARIA оснащена новим, вдосконаленим 2,2-літровим
дизельним двигуном VGT. Він може працювати в парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач, 8-степеневою
автоматичною коробкою передач кнопкового типу Shift-by-Wire або 6-ступеневою механічною коробкою передач. Для підвищення
крутного моменту на низьких обертах двигун потужністю 177 к.с. і обертовим моментом 430 Нм оснащений поліпшеним
високоефективним турбонагнітачем. Трансмісія оптимізована для забезпечення низького рівня шуму, вібрації та жорсткості (NVH)
та кращого відчуття перемикання передач для роботи з високим крутним моментом і поліпшеного прискорення.

Багатоважільна підвіска.

Технічне вдосконалення забезпечує підвищений комфорт їзди завдяки
застосуванню багатоважельної підвіски на задній осі.
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3-точкові ремені безпеки / 6 подушок безпеки.

3-точкові ремені безпеки й регульовані підголівники є стандартними для всіх
сидінь, у тому числі й для середнього. Додаткові системи безпеки першого ряду
включають 2 фронтальні й 2 бокові подушки безпеки, а подвійні подушкишторки захищають пасажирів заднього ряду.
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Hyundai SmartSense.
Завдяки найкращим у своєму класі передовим системам допомоги водієві і пакету активної безпеки з низкою інноваційних функцій, STARIA забезпечує ще більший спокій і впевненість.

Асистент запобігання зіткненню спереду розширений FCA (Forward Collision-аvoidance Assist).

Насолоджуйтесь безпекою автоматичного гальмування, що допомагає уникнути зіткнення. FCA швидко зупинить ваш автомобіль, навіть якщо ви відволіклися.
Використовуючи радар і камери, система сканує дорогу попереду і попереджує про автомобілі, пішоходів та велосипедистів, що сповільнюються або зупиняються
на вашому шляху - і автоматично застосовує всю силу гальм, якщо ви не встигаєте зреагувати.
Система також виявляє зустрічні автомобілі на перехрестях, що сприяє більш безпечному повороту наліво.

Асистент попередження про виїзд з смуги руху LKA (Lane
Keeping Assist).

Допомагає не збитися з прямолінійного руху. Спеціально розроблена камера
переднього огляду виявляє, коли ваш автомобіль починає з’їжджати зі смуги і
асистент негайно подає візуальний і звуковий сигнали, а також прикладає
невеликий протидійний момент, щоб допомогти вам повернутися в центр
своєї смуги руху.

Асистент запобігання зіткненню в «сліпих» зонах BCA (BlindSpot Collision Avoidance).
Забезпечує підвищену безпеку в умовах щільного руху. BCA попереджає вас,
коли потрібно автоматично пригальмовує та обмежує керування, якщо у сліпій
зоні виявляється автомобіль і ви починаєте змінювати смугу руху. Коли при
виїзді з місця паралельного паркування є небезпека зіткнення з автомобілем,
що рухається позаду, асистент автоматично надає допомогу та екстрено
гальмує.
24

Асистент безпечного виходу з автомобіля SEA (Safe Exit
Assist).

Бережіть своїх дітей - ця розумна функція запобігає нещасним випадкам.
Асистент виявляє автомобілі, які наближаються ззаду, і тимчасово блокує
електропривід розсувних дверей так, що задні пасажири можуть вийти тільки
тоді, коли це безпечно. Також подаються звукові та візуальні попередження.

Адаптивний круїз-контроль SCC (Smart Cruise Control).

Адаптивний круїз-контроль автоматично підтримує безпечну дистанцію до
автомобіля, що рухається попереду, і зберігає задану водієм швидкість.

Асистент утримання автомобіля в смузі руху LFA (Lane Following Assist).
Зберігає вас по центру та у безпеці. При активації асистента передня камера
відстежує розмітку смуги руху і LFA утримує автомобіль у своїй смузі на
швидкості від 0 до 180 кілометрів на годину на шосе і вулицях міст.

Асистент запобігання перехресному зіткненню при русі
заднім ходом RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance
Assist).

Ідеально підходить для паркування. При виїзді заднім ходом із зони з поганою
видимістю система попереджає про наближення автомобілів збоку або ззаду
візуальним і звуковим сигналом, і при необхідності застосовує екстрене
гальмування. Завдяки використанню датчиків, встановлених в задній частині
автомобіля, ця система допомагає уникнути зіткнень під час руху заднім
ходом.
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Кольори екстер’єру.
Розкрийте власне «я». Ви можете обрати будь-який з восьми кольорів кузову, щоб доповнити привабливий силует вашої STARIA.

Abyss Black Pearl
Доступний у Premium (Dark Chrome / Tinted Brass Chrome) та Wagon.

Graphite Gray Metallic
Доступний у Premium (Dark Chrome) та Wagon.
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Creamy White
Доступний у Premium (Dark Chrome / Tinted Brass Chrome) та Wagon.

Moonlight Blue Pearl
Доступний у Premium (Dark Chrome) та Wagon.

Dynamic Yellow
Доступний у Wagon.

Gaia Brown Pearl
Доступний у Premium (Dark Chrome) та Wagon.

Olivine Gray Metallic
Доступний у Premium (Dark Chrome) та Wagon.

Shimmering Silver Metallic
Доступний у Premium (Dark Chrome / Tinted Brass Chrome) та Wagon.
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Кольори інтер’єру.
Інтер’єр нової STARIA доступний у 5 кольорових комбінаціях. Для комплектації Wagon це однотоновий у кольорі Black, двотоновий у кольорі Black і Beige, двотоновий у кольорі Black
and Blue. Для STARIA Premium можна також обрати двотоновий салон у кольорах Gray і Brown чи Gray і Light Gray.

Однотоновий Black

Двотоновий Black і Beige

Бежева шкіра

Чорна тканина
Чорна шкіра
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Чорна шкіра
Синя шкіра (двотоновий Black і Blue / тільки для Wagon)

Двотоновий Black і Blue

Двотоновий Gray і Brown

Бежева шкіра (тільки для Wagon)

Чорна шкіра / Шкіра Nappa Black
(однотоновий інтер’єр Black у Premium)

Синя шкіра / Шкіра Nappa Blue
(двотоновий інтер’єр Black і Blue у Premium)

Коричнева шкіра / Шкіра Nappa Brown
(двотоновий інтер’єр Gray і Brown у Premium)

Світло-сіра шкіра / Шкіра Nappa Light Gray
(двотоновий інтер’єр Gray і Light Gray у Premium)
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Колеса.

Технічні характеристики та габарити.
Двигун

R2.2 CRDi / Euro 6D

Об’єм (см3)

2 199

Кількість циліндрів

4

Поршень і шатун (мм)

85,4 x 96

Ступінь стиску

16

Максимальна потужність (кВт/об.хв.)

130 / 3 800

Максимальна потужність (к.с./об.хв)

177 / 3 800

Максимальний крутний момент (Нм/об.хв.)

430 / 1 500 ~ 2 500

Кількість клапанів
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Тип трансмісії
Кількість передач

2WD (Premium 7 місць)

4WD (Premium 7 місць)

2WD (Wagon 9 місць)

2WD (Wagon 9 місць)

4WD (Wagon 9 місць)

Автоматична

Автоматична

Механічна

Автоматична

Автоматична

8

8

6

8

6

Характеристики
Максимальна швидкість (км/год)

185

185

185

185

185

Прискорення від 0 до 100 км/год (с)

12,4

13,5

12,5

12,4

13,5

Споряджена, мінімальна (кг)

2 292

2 368

2 211

2 227

2 297

Споряджена, максимальна (кг)

2 363

2 438

2 293

2 316

2 380

Маса

Колеса
17” сталеві (6.5J x 17)
18” легкосплавні диски Tinted Brass (доступні у Premium).

18” легкосплавні диски Dark Gray (доступні у Premium).

18” легкосплавні диски Medium Steel Gray (доступні у Wagon).

215 / 65 R17

17”легкосплавні (6.5J x 17)

215 / 65 R17

18” легкосплавні (7.0J x 18)

235 / 55 R18

Одиниці: мм
(колеса 18”)

Загальна
висота

1 990

17” cталеві колісні диски з ковпаками
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17” легкосплавні диски з глянцевою металевою фарбою (доступні у Wagon).

Загальна ширина
Ширина колії
Ширина колії (17” колеса)

1 997
1 721
1 732

Загальна довжина
Колісна база

5 235
3 273

Ширина колії
Ширина колії (17” колеса)

1 732
1 716
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ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора
www.hyundai.com.ua

Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків. Транспортні
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову
плату, не всі версії моделі включені до цієї брошури. Hyundai Motor Company залишає за собою
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення.
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт місцевого дистриб’ютора
Hyundai або проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.

