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Step into 
 the Space.

התכוננו לצאת למסע ביונדאי STARIA המהפכנית.
מסע בנוחות מקסימלית, ואין סוף נסיעות ורגעים קסומים.

והאפשרויות? בלתי מוגבלות.
זהו צעד אחד קטן ל-STARIA וצעד גדול לעתיד הניידות המשפחתית.
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STARIA 
העיצוב האייקוני והייחודי של יונדאי STARIA הוא רק ההתחלה של המסע.

היכנסו לחלל וגלו בעצמכם: כל פרט בתא הנוסעים תוכנן בקפידה כדי 
להפוך את הנסיעה לקלה יותר, בטוחה יותר ומהנה במיוחד לכלל הנוסעים. 

החדשנות נמצאת בכל מקום: מהעיצוב האותנטי ופורץ הדרך ועד הניצול 
החכם של תא הנוסעים במלואו. 

הכירו מקרוב את רכב ההיסעים האולטימטיבי. 
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*LED פנסים קדמיים מסוג פנסים אחוריים מסוג LED עם פיקסלים משתנים*
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סטנדרט חדש לגמרי.

כבר מהמבט ראשון, ברור שיונדאי STARIA היא יצירה מקורית אמיתית.
החוץ, הוא עיצוב מעורר השראה עם העיניים קדימה.

בפנים, ממתין לכם תא נוסעים עצום, פתוח ורחב, עם חומרים אלגנטיים רכים
ונעימים למגע וסביבת נהג עשירה במאפיינים יוקרתיים כגון לוח מחוונים דיגיטלי*. 

/ התמונות להמחשה בלבד / *בחלק מהדגמים



חלון פנורמי
הזזת הקורה הצדדית הציפה את תא הנוסעים באור והדגישה את תחושת המרחב 

העצום ברכב. דרך החלון הפנורמי, לא חסר נוף שאפשר ליהנות ממנו. 
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חלל נעים עם מרווח ראש נדיב
יונדאי סטאריה מגיעה עם תקרה גבוהה ומרווח ראש גדול המעניקים לנוסעים תחושה 

רגועה ונינוחה. הנמכנו גם את גובה המדרגה כדי לאפשר כניסה ויציאה קלה יותר.

ניצלנו בחוכמה כל סנטימטר בתא הנוסעים כדי שתרגישו נוח בדיוק כמו בסלון ביתכם.
תא הנוסעים כולל 8/9 מושבים - די והותר לשלל משימות:

נסיעות משפחתיות, הסעות VIP, השכרות, מורי דרך, ושאטלים מכל הסוגים.
כדי לשדרג את רמת הבטיחות לכלל הנוסעים, כל אחד מהמושבים מצויד

במשענת ראש מתכווננת ובחגורת בטיחות עם 3 נקודות עיגון.

מושבים 8/9

/ התמונות להמחשה בלבד 
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קונסולה מרכזית הניתנת להרמה והפיכתה למושב נוסע נוסף. *(AVM) מערך מצלמות היקפיות
יונדאי סטאריה מצוידת במערך 4 מצלמות היקפיות 

המאפשר זווית עין בכל זמן, של כלל סביבת המכונית.

מפתח רחב
הדלתות ביונדאי סטאריה מעוצבות בצורה המאפשרת כניסה ויציאה נוחה ונינוחה במיוחד.

להרגיש את החלל. 
בכל יום.

ליונדאי STARIA שפע תאי אחסון ומאפייני נוחות שימושיים בחלל הפנימי,
כגון מערכת המולטימדיה המתקדמת ומערך מצלמות היקפיות.

למכונית מתקדמת מגיע אבזור מתקדם. 

תא מטען מרווח
תא המטען בנפח של עד 1,303 ל’ (בהזזת המושבים קדימה) 

יאפשר לכם להכניס בנוחות את כל הציוד הנדרש לכם, למשפחה,ולכלל הנוסעים.

/ התמונות להמחשה בלבד / *בחלק מהדגמים
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 STARIA  - מסחרי
יונדאי STARIA בגרסת מסחרית (עם / ללא חלונות) היא מכונית מרווחת שיודעת 

לתת ביצועים בצורה יעילה, בטוחה ועם המון סטייל. שפע של מקום למטען, בנוסף 
לתא נוסעים מאובזר ברמת נוחות גבוהה, מאפשרים לכם להתחיל את יום העבודה 

בצורה הטובה ביותר.

/ התמונות להמחשה בלבד 
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מושבים 3
גרסת המסחרית של יונדאי STARIA, המציעה חלל מטען בנפח עצום של 4,935 

ליטרים, משלבת בין יכולת הובלה מקסימלית ורמות נוחות ללא פשרות 
ויוצרת רכב מסחרי והובלה שאי אפשר להתעלם ממנו. 

תא נוסעים שלושה מושבים תא מטען מרווח
העיצוב השימושי כולל קונסולת אחסון מרכזית מתקפלת אשר הופכת למושב נוסע שלישי  תא המטען של יונדאי סטאריה מרשים בגודלו וגמיש במיוחד: ניתן להעמיס את המטען
בעת פתיחתה. כריות התמיכה הצדדיות של המושב ומשענות היד המרכזיות המתכווננות  במהירות ובקלות דרך דלת הזזה ברוחב של 870 מ”מ או דרך דלת תא המטען האחורית.

מספקות נוחות ותמיכה.
/ התמונות להמחשה בלבד / בחלק מהדגמים
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חלל שבו העסק שלכם 
יכול לצמוח.

יונדאי STARIA היא רכב מסחרי והובלה עם תא מטען מרווח במיוחד, המצוידת בדלת תא מטען אחורית כפולה, 
המאפשרת להעמיס מטען ולפרוק אותו במהירות. אידאלית לכל איש מקצוע ולנהגים מקצועיים הדורשים יעילות 

מקסימלית, ומצוידת במשטח הטענה באורך של 2.5 מ‘ שתמיד מוכן לקחת עוד.

דלת תא מטען כפולה הנפתחת לצדדים ומשטח הטענה באורך 2.5 מטר. מחיצה בין תא הנוסעים ותא המטען (במסחרי סגור בלבד)

/ התמונות להמחשה בלבד 
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ליונדאי סטאריה מנוע דיזל בנפח 2.2 ל‘ ותיבת הילוכים אוט‘ פלנטרית בעלת 8 הילוכים. 
מערכת העברת הכוח היעילה והחדשה של הסטאריה משחררת עוצמה מתפרצת בכל נסיעה.

אבזור הבטיחות הסטנדרטי כולל את טכנולוגיות כריות האוויר העדכניות ביותר
המגינות על הנוסעים בצורה הטובה ביותר.

מנוע דיזל בנפח 2.2 ל’

177
 44.0

חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון / 6 כריות אוויר
חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון ומשענות ראש מתכווננות מגיעות 

כסטנדרט בכל המושבים. מערך כריות האוויר של שורת המושבים 
הראשונה כולל 2 כריות אוויר קדמיות ו-2 כריות אוויר צידיות. 
בנוסף, כריות וילון המגינות על הנוסעים במושבים האחוריים.

VAN of a kind.

3,800 סל״ד
כ״ס
800

קג״מ
1,500-4,500 סל״ד4,500

/ התמונות להמחשה בלבד 



(SCC) בקרת שיוט חכמה
שומרת על מהירות ומרחק קבועים מהרכב שמלפנים 

בעזרת חיישן רדאר ושולטת בהאצה והאטת הרכב 
באופן אוטונומי עד עצירה מוחלטת.
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מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לשמירה על  מערכת אקטיבית לזיהוי ומניעת התנגשות
(LKA) נתיב הנסיעה (BCA) ”בכלי רכב ב”שטח מת

מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לסיוע בשמירה  מערכת אקטיבית למניעת התנגשות בעת מעבר נתיב 

על נתיב הנסיעה. המספקת התרעה על רכב ב”שטח מת”.

(LFA) מערכת סיוע לשמירה על מרכז נתיב הנסיעה (FCA) בלימה אוטונומית במצבי חירום
מערכת אקטיבית המסייעת בשמירה על מרכז נתיב הנסיעה. מערכת בלימה אוטונומית במצבי חירום הכוללת 

זיהוי הולך רגל, כלי רכב ודו-גלגלי.

מערכות בטיחות אקטיביות מתקדמות*

לוח מחוונים דיגיטלי 10.25*

חימום מושבים קדמיים* תאורת LED קדמית*

חישוקי ברזל ״17 חישוקי סגסוגת  ״17
(דגם מסחרי סגור בלבד) (דגם Premium ומסחרי חלונות)

תא אחסון עליון

SBW (Shift By Wire) שקעי USB בכל המושבים*
בחירת הילוך נסיעה בכפתור*

אבזור מתקדם 
. מתקדמתלמכונית 

חישוקי סגסוגת ״18
(דגם Luxury בלבד)

*בחלק מהדגמים .Mobileye התמונות להמחשה בלבד / *מערכות הבטיחות האקטיביות קיימות בדגם מסחרי חלונות ומעלה. דגם מסחרי סגור מגיע עם מערכת /
מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות לגרוע מאחריות הנוהג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין. 

Dummy TextDummy TextDummy Text
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2.2 CRDi diesel מנוע

2.2 CRDi Diesel סוג

2,199 נפח מנוע (סמ״ק)

85.4 x 96 קדח X מהלך (מ״מ)

177/3,800 הספק מירבי (כ״ס/סל״ד)

44/1,500-2,500 מומנט מירבי (קג״מ/סל״ד)

בלמים

דיסק קדמי

דיסק אחורי

 Luxury  Premium מסחרי  מסחרי   צמיגים
1+7 1+8 חלונות סגור  וחישוקים

1+2 1+2

235/55R18 215/65R17 215/65R17 215/65R17 צמיגים

''18 ''17 ''17 ''17 חישוקים

+ + + + גלגל חלופי זמני

 Luxury  Premium מסחרי  מסחרי  ביצועים*
1+7 1+8 חלונות סגור

1+2 1+2 

תאוצה 0-100 
12.4 12.4 12.4 12.4 קמ״ש (שניות)

185מהירות מירבית  185 185 185 קמ״ש

 Luxury  Premium מסחרי  מסחרי  צריכת דלק*
1+7 +81 חלונות סגור

1+2 1+2

משולב (ליטר/ 
8.2 8.1 8.2 8.2 100 ק״מ) (שניות)

 Luxury  Premium מסחרי  מסחרי  מתלים
1+7 1+8 חלונות סגור

1+2 1+2

עצמאיים מסוג מקפרסון קדמי

עצמאיים מסוג קפיץ עלים  אחורי
Multi-Link Leaf-Spring

תיבת הילכים

8 הילוכים אוט'  פלנטריתסוג

יחסי העברה                                   8

4.808 ראשון

2.901 שני

1.864 שלישי

1.424 רביעי

1.219 חמישי

1000 שישי

0.799 שביעי

0.648 שמיני

3.425 אחורי

סופי  3.320

הגה כוח

סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה ,
C-MDPS מוגבר כוח חשמלי

 Luxury  Premium מסחרי  מסחרי מידות (מ״מ)
1+7 1+8 חלונות סגור

2+1 2+1

5,253 5,253 5,253 5,253 אורך

1,997 1,997 1,997 1,997 רוחב (ללא קיפול מראות)

1,990 1,990 1,990 1,990 גובה

3,273 3,273 3,273 3,273 מרווח סרנים

186 186 186 186 מרווח מהקרקע מינימאלי

1,027 1,027 1,027 1,027 מרווח רגלים מושב קידמי

1,062 1,062 - - מרווח רגליים מושב שורה 2

1,010 1,010 - - מרווח רגליים מושב שורה 3

1,831 1,831 1,831 1,831 מרווח כתפיים מושב קידמי

1,781 1,781 - - מרווח כתפיים שורה 2

1,645 1,645 - - מרווח כתפיים שורה 3

1,527 1,527 1,527 1,527 מרווח מותניים מושב קידמי

1,676 1,676 - - מרווח מותניים שורה  2

1,438 1,438 - - מרווח מותניים שורה  3

1,064 1,064 1,064 1,064 מרווח ראש מושב קידמי

1,087 1,087 - - מרווח ראש  שורה 2

1,081 1,081 - - מרווח ראש  שורה 3

1,303 1,303 4,935 4,935 נפח תא מטען (ליטר)

2,960 3,060 3,160 3,160 משקל כללי מורשה (ק״ג)

2,124 2,125 1,958 1,958 משקל עצמי (ק״ג)

5.97 5.97 5.97 5.97 רדיוס סיבוב (מטר)

75 75 75 75 קיבולת מיכל דלק (ליטר)

 Luxury Premiumמסחרי  מסחרי  מפרט בטיחות
1+7 חלונות 1+8 סגור

1+2 1+2

+ + + + 2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

+ + + + 2 כריות אוויר צד לנהג ולנוסע

+ + + + 2 כריות אוויר וילון צידיות

+ + - - ROA - חיווי תזכורת למניעת שכחת נוסע במושב האחורי

- - - + Mobileye - מערכת למניעת תאונות דרכים

+LKA - מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לסיוע  + + - בשמירה על נתיב הנסיעה

+LF A - מערכת סיוע אקטיבית לשמירה על מרכז + + - נתיב הנסיעה

+FCA-JT - בלימה אוטונומית בעת חירום הכוללת זיהוי  + + - כלי רכב, הולכי רגל, דו-גלגלי ותנועה חוצה בצומת

+BCA - מערכת אקטיבית לזיהוי ומניעת התנגשות בכלי  + + - רכב ב״שטח מת״

+ + + - DAW - מערכת התרעה על עייפות נהג

+PDW - התרעה על שמירת מרחק בכניסה + + + ויציאה מחנייה

+RCCA - מערכת אקטיבית למניעת פגיעה ברכב חוצה  + + - בעת נסיעה לאחור

+ + + - ISLA+HDA - מגביל מהירות חכם כולל זיהוי תמרורי זהירות

+ + + + MSLA - הגבלת מהירות נסיעה ידנית

- - - + Cruise Control - מערכת בקרת שיוט

+ + + - SCC - בקרת שיוט חכמה הכוללת מנגנון זחילה בפקקים

+HBA - מערכת למעבר אוטומטי בין אורות גבוהים + - - לאורות דרך

+ + + -   LVDA - התרעה על התחלת הנסיעה של הרכב מלפנים

+ - - - AVM - מערך 4 מצלמות היקפי

+BVM - הצגת צילום חי של ״שטח מת״ על גבי לוח המחוונים  - - - הדיגיטלי בעת הפעלת איתות לצורך מעבר נתיב

+ + + + TCS - מערכת בקרת משיכה

+ + + + ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

+ + + + ESS - איתות בבלימת חירום

+TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים + + + לכל צמיג בנפרד

 Luxury Premium מסחרי  מסחרי  אבזור מתקדם
1+7 חלונות 1+8 סגור

1+2 1+2

מערכת מולטימדיה מקורית ״8 מתקדמת עם  מפרט טכני
+ + + +

*Android Auto -ו Apple CarPlay אפשרות חיבור

+ + + + דיבורית BT + מצלמה אחורית
+ + - - SVC - לוח מחוונים דיגיטלי מלא ״10.25

+ + - - מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה
+ + + + שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

+ + + - מפתח חכם - כניסה והתנעה ללא מפתח

+ + + + AUTO HOLD + בלם יד חשמלי

+ + - - SBW - בחירת הילוך נסיעה בכפתור

+ + + + DRIVE MODE - בורר מצבי נהיגה בכביש

+ - - - תאורת LED קדמית, אחורית ואור גבוה 

+ + - - LED-DRL תאורת יום מסוג

+ + - - תאורת LED פנימית

+ + + + חיישני חנייה קדמיים + אחוריים

+ + + + קיפול מראות חשמלי
+ + + +  פנסי איתות במראות
+ - - -  וילונות הצללה בחלונות צד שורה 2 ו-3
+ + - - מערכת בקרת אקלים קדמית דיג' מפוצלת
- - + - מערכת בקרת אקלים קדמית דיגיטלית
- - - + מערכת בקרת אקלים קדמית
+ + - - מערכת בקרת אקלים אחורית
+ + - - פתחי מיזוג אוויר למושבים האחוריים
+ + + - הגה עור
+ + + +  הגה מתכוונן לגובה ולעומק

+ - - - חימום הגה
+ - - - ריפודי עור
+ - - - מושב נהג עם אפשרות לכוונון חשמלי 
+ - - - ניפוח גב תחתון במושב הנהג
+ - - - חימום מושבים קדמיים
+ + - - חיישן גשם
+ + + + חיישן אורות
+ + + + שקעי USB קדמיים
+ + - - שקעי USB לשורה שניה ושלישית
+ + - - חלון צד נפתח שורה שניה
+ + + + מרימי שמשות
+ + + + STOP/GO
+ - - - קונסולות אחסון אמצעית
+ - - - גג שמש כפול, פנורמי + נפתח

*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.   / *על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ .
לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם או 

תיאום נסיעת מבחן חייגו: 3805*

או היכנסו לאתר האינטרנט
www.hyundaimotors.co.il
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צבעי הרכב

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוספקט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.
המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים 
במפרט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין 
בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות 

ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

רמת רמת
בטיחות בטיחות
נמוכה גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

0 מסחרי סגור 1+2 481-62

7 Premium ,Luxury, מסחרי חלונות 1+2 481-59 ,481-342 ,481-340

A2B  שחור
Phantom Black

UB7  כחול כהה
Moonlight cloud

YAC  לבן
Creamy White

 R2T  כסוף מטאלי
 Shimmering Silver

P7V  אפור כהה מטאלי
Graphite Gray

דוד ויוסף IL22STA מאי 2022

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

EU 2017/1151 נתוני היצרן, ע״פי בדיקות מעבדה תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס״ט 2009

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

דרגות זיהום אוויר צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ* דגם

15 משולב 8.1 STARIA- Premium

15 משולב 8.2 STARIA- Luxury ,מסחרי סגור,מסחרי חלונות

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם:  
מסחרי סגור 1+2

6  כריות אוויר 6  כריות אוויר
    מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב     מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב 

    מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום    מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
   מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/רוכבי אופניים     מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים 

    מערכת זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״    מערכת זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
    בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור     בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור 

    מערכת התרעה במצב של עייפות נהג    מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
    מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב    מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
   חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)  חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)

   בקרת שיוט אדפטיבית
 (ISA) בקרת מהירות חכמה    

    בקרת שיוט אדפטיבית
 (ISA) בקרת מהירות חכמה    

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם:  פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם: 
Premium, Luxury מסחרי חלונות 1+2

6  כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב 

  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
  מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים 

    מערכת זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
    בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור 

  מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
    מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

   חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)
  בקרת שיוט אדפטיבית

 (ISA) בקרת מהירות חכמה    
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