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A minőségi 
időtöltéshez.
Különböző családoknak különböző autóra van szüksége.
De mindegyiket ugyanúgy hívják: a vadonatúj Santa Fe.
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Örüljünk 
a sokféleségnek.
Minden család más. Tudjuk, hogy csak úgy alkothatunk 
tökéletes családi autót, ha jól ismerjük, mire van szüksége a családoknak. 
A vadonatúj Santa Fe-t úgy terveztük meg, hogy megfeleljen 
bármely modern család összes igényének.
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Örüljünk a közös 
élményeknek.
Tudjuk, hogy semmi sem lehet fontosabb a családdal és barátokkal töltött 
minőségi időnél. Ezért a vadonatúj Santa Fe megadja mindazt a kényelmet 
és szabadságot, amire szüksége van, hogy élvezhesse a szeretteivel töltött 
értékes pillanatokat. Bárhol és bármikor.
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A tökéletes családi autó.
A családi autóknak nem kell unalmasnak lenniük.  
A széles és íves hűtőrács és a 19”-os könnyűfém keréktárcsák egyedi  
és kreatív megjelenést kölcsönöznek az új SUV számára.
A speciális fényszórók hi-tech külsőt adnak, és már indulhat is  
a családi kalandtúra.
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Tetőcsomagtartó /  Oldalsó díszlécHűtőrács / LED-es nappali menetfény (DRL) / LED-es fényszórók / LED-es ködlámpák LED-es hátsó összetett lámpák / LED-es hátsó ködlámpák
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Kategóriájában élen járó 2. üléssor előtti tér

Töltődjön fel  
a legjobb pillanatokból
A tágas belső terek, a megnövelt lábtér és a hatalmas méretű csomagtartó 
minden kényelmet biztosít a családdal együtt töltött időhöz.
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Nem számít, mekkora a család, hogy piknikezni, golfozni 
vagy kempingezni indulnak-e, a 7 üléses Santa Fe – többféle 
üléskonfigurációjával – teljeskörű rugalmasságot kínál.

Számos konfiguráció áll rendelkezésre, hogy eleget tegyen 
az Ön igényeinek. A 2. és 3. üléssor lehajtásával hatalmas 
csomagtér válik minőségi idővel teletölthetővé.

3. üléssor lehajtva
3. üléssor lehajtva, 

és a 2. üléssor 
40%-ban lehajtva

3. üléssor lehajtva,  
és a 2. üléssor  

60%-ban lehajtva

2. és 3. üléssor
lehajtva 

7 ülés

Egy-érintéses lehajtás

Az egy-érintéses lehajtási funkció által lehetővé válik  
a 2. üléssor egy gombnyomással történő lehajtása.

 Beszállást segítő fogantyú

Megkönnyíti a hátsó ajtón történő beszállást az autó belsejében 
elhelyezett beszállást segítő fogantyú.
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Head-Up display (HUD) Vezeték nélküli okostelefon-feltöltőrendszer Elektromos első ülések, memória funckcióval (IMS)

Funkciókkal elhalmozva.
Kalandra készen.
Az autó belső terében levő kényelmi felszereléseknek köszönhetően  
többé nem marad le a család egyetlen fontos pillanatáról sem. 
A Head-Up display – praktikusan – közvetlenül a szélvédőn jeleníti meg  
az információkat, a vezeték nélküli okostelefon-feltöltőrendszer megkönnyíti  
a telefon feltöltését, a memóriás üléseknek köszönhetően pedig ezentúl  
nem kell minden alkalommal újra beállítani üléspozícióját.
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Csendes beltér.
Nem számít a külvilág zaja.
Az általunk alkalmazott „csendes” technológia számos biztonsági funkciót 
foglal magában, mint például a biztonságos kiszállás-asszisztenst  
és a hátsó utasra figyelmeztető funkciót, amelyek gondoskodnak
szerettei biztonságáról, így Ön a fontos dolgokra koncentrálhat. 

Ha a rendszer mozgást érzékel a hátsó üléseken, erre a kijelzőn figyelmezteti a vezetőt.
Ha azt követően észlel mozgást a hátsó üléseken, hogy a vezető kiszállt a járműből 
és bezárta azt, riasztó hangjelzést ad.

Gondoskodjon családja biztonságáról a biztonságos kiszállás-asszisztenssel. A Santa Fe érzékeli 
az autóhoz hátulról közelítő járműveket, és a gyerekzár blokkolásával megakadályozza az 
utasok kiszállását. A járművek elhaladását követően egyetlen gombnyomással kinyitható az ajtó 
a biztonságos kiszálláshoz.

Hátsó utasra figyelmeztető funkció (Kategóriájában élenjáró) Biztonságos kiszállás-asszisztens (Kategóriájában élenjáró)
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Az elülső, oldalsó, valamint függönylégzsákokkal rendelkező 6-légzsákos rendszer nagyfokú 
védelmet biztosít ütközés esetén. A továbbfejlesztett elülső légzsákok – baleset esetén – 
meghatározzák a légzsákban alkalmazandó nyomás mértékét, az utas testhelyzete, 
a biztonsági öv használata és az ütközés súlyossága alapján.

6-légzsákos rendszer

A melegen hengerelt kiegészítő anyagok és a továbbfejlesztett nagy szilárdságú acéllemezek 
(AHSS) egyre szélesebb körű alkalmazásával a karosszéria átlagos szakítószilárdságát 
és a szerkezeti merevséget 15%-os, illetve 17%-os mértékben sikerült javítani, 
egyszerre biztosítva ezáltal a stabil és zajmentes vezetést.

Továbbfejlesztett nagy szilárdságú acél (AHSS)

Gondoskodjon szeretteiről a hét 
minden napján és órájában.
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Parkolást segítő rendszer elől és hátul

Az első és hátsó lökháróknál elhelyezett érzékelők figyelmeztetik a vezetőt
a közeli tárgyakra a biztonságos parkolás érdekében. 

Mögöttes keresztirányú forgalomfelügyelet

A hátsó lökhárítóban elhelyezett radarok tolatási manőver során figyelmeztetik a vezetőt
a balról vagy jobbról érkező keresztirányú forgalomra.

Aktív holttérfelügyelet

A hátsó lökhárítóban elhelyezett radaros érzékelők használatával a rendszer figyelmezteti
a vezetőt a holttérben feltűnő forgalom esetén.

Dinamikus kanyarfényszóró

A fényszórók reagálnak a kormánykerék fordulására,
és azt az útszakaszt világítják meg, amerre a vezető fordul.

Hegymenet Segítő (HAC)

A hegymenet segítő rendszer automatikusan befékez, hogy 
emelkedőn való elinduláskor megakadályozza a visszagurulást. 

360 fokos kamera (SVM)

A több kamerából álló rendszer 360 fokos látómezejű képet biztosít  
az autó környezetéről, segítséget nyújtva a vezetőnek a parkoláshoz.

A fejlett vezetéstámogató rendszerünket magába foglaló HyundaiSmartSense-szel  
felszerelt vadonatúj Santa Fe a legmodernebb aktív biztonsági technológiával rendelkezik  
a biztonságosabb és nyugodtabb vezetés érdekében.
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2.2 CRDi Dízel Motor

 200 Legnagyobb teljesítmény
LE/3,800 rpm

45.0 Legnagyobb nyomaték
kg.m/1,750~2,750 rpm

• Automata sebességváltó • EU5

Sebességváltó kapcsoló a kormányon Nyolc fokozatú automata sebességváltó

Egy autó, családokhoz  
szükséges energiával. 
A gyakori utazások érdekében, a Santa Fe maximális üzemanyag-hatékonyságot  
és terhelhetőséget biztosító benzinmotorokkal, valamint nyolc fokozatú sebességváltóval  
kapható.
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ECO

Komfort / Smart

Sport

A Santa Fe az első, HTRAC technológiával felszerelt SUV, amely lehetővé teszi  
az Ön számára, hogy utazás közbeni élményeihez az ideális vezetési módot választhassa. 
Legyen szó akár városban való, vagy terepen történő vezetésről, 
a HTRAC technológia mindenkor biztosítja a közlekedéshez szükséges teljesítményt.

HTRAC Négykerék-meghajtás

A HTRAC egy elektronikus négykerék-meghajtású rendszer, amely automatikusan észleli a jármű sebességét és az útviszonyokat, 
és ennek megfelelően vezérli a fékerőt a jobb- és baloldali kerekek között, valamint aktív forgatónyomatékot alkalmaz az elülső 
és hátulsó tengelyek között, a stabilitás fenntartása érdekében, csúszós úton való vezetés és kanyarodás során.

Vezetési mód

A műszerfal színe a kiválasztott vezetési módtól (komfort, ECO, sport) függően változik.  
A komfort üzemmód optimális forgatónyomatékot biztosít a stabil vezetéshez,
az ECO üzemmód az üzemanyag-takarékosságot helyezi előtérbe, míg a sport  
üzemmód fokozza a teljesítményt a dinamikus vezetési élmény biztosításához. 
Ezen kívül rendelkezésre áll a "Smart" üzemmód, ami az útviszonyoknak és a vezetési 
stílusoknak megfelelően automatikusan váltja a fenti üzemmódokat.  
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7″-os TFT LCD műszeregység Kétzónás automata légkondicionáló rendszer Infinity prémium audiorendszer 

 Sötétítő roló a hátsó ablakon 

Elektromos rögzítőfék (EPB)

14 irányban elektromosan állítható vezetőülés Fűthető és szellőztethető első ülések Hátsó ülésfűtés

Utas beszállás-segítő

17″ könnyűfém keréktárcsák 19″ könnyűfém keréktárcsák18″ könnyűfém keréktárcsák

Hűtőrács LED-es hátsó összetett lámpákLED-es fényszórók LED-es, külső tükörbe integrált irányjelzőkLED-es nappali menetfény (DRL)

Elektromos csomagtérajtó nyitásBiztonsági elektromos ablak 
(csak a vezetői ülésnél) 

Panoráma napfénytetőDíszlécKülső kilincsek

19" Dark Hypersilver keréktárcsák

Jellemzők
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Szegély: Érdesített fémes felület

Tetőkárpit: Melange Knit

Steppelt bőr Szegély: Keresztmintás fémes

Tetőkárpit: Melange Knit

Steppelt bőr

Szegély: Megmunkált fa

Tetőkárpit: Velúr

Szegély: Érdesített szürke sziklás

Tetőkárpit: Melange Knit

Steppelt bőr Steppelt bőr

A beltér színei

Fekete egytónusú beltér Sötét bézs kéttónusú beltér

Burgundy színű beltérSzürke kéttónusú beltér
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Típus 2.2 CRDi Dízel Motor

Motortípus 4-hengeres DOHC

Lökettérfogat (cc) 2,199

Max. teljesítmény (le / rpm) 200 / 3,800 (EU5)

Max. nyomaték (kg.m / rpm) 45.0 / 1,750 ~ 2,750 (EU5)

Fékek

Első 17″ (Φ320x29t)

Hátsó ABS 16″ (Φ305x11t)

Felfüggesztés

Első McPherson Strut Típusú

Hátsó Multi-Link Típusú

Gumik

235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19

Méretek

Fejtér (mm) 1. üléssor (napfénytetővel) / 2. üléssor (napfénytetővel) / 3. üléssor 1016 (974) / 995 (963) / 917

Lábtér (mm) 1. üléssor / 2. üléssor (5 ülés) / 3. üléssor 1048 / 1001 (1026) / 746

Válltér (mm) 1. üléssor / 2. üléssor (árnyékolóval) / 3. üléssor 1500 / 1480 (1450) / 1344

Teljes magasság 
(tetőcsomagtartóval)

1680 (1705)

Teljes szélesség
Nyomtáv szélesség*

1890
1635

Nyomtáv szélesség* 16444770
2765

Teljes hosszúság 
Tengelytáv

Technikai információk

Stormy Sea (ST2)Phantom Black (NKA)

Typhoon Silver (T2X) Lava Orange (YR2)

Magnetic Force (M2F) Rain Forest (R2F)

Earthy Bronze (Y2B)White Cream (WW2)

Wild Explorer (W2P) Horizon Red (RD2)

Karosszériaszínek

Egység: mm  * Nyomtáv szélesség • 17″-os keréktárcsa (első/ hátsó) : 1643 /1652  • 18-os keréktárcsa (első hátsó) : 1638 /1647  • 19″-os keréktárcsa, sötét színű Hypersilver keréktárcsa (első /hátsó) : 1635 /1644

● A fenti értékek belső vizsgálatok eredményein alapulnak, és a jóváhagyást követően változhatnak.
● A jelen katalógusban bemutatott egyes berendezések nem képezik az alapfelszereltség részét, hanem további költségek felszámítása mellett állnak rendelkezésre.
● A Hyundai Motor Company fenntartja a jogot a teljesítményadatok és a berendezések előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
● A bemutatott színskála színei kis mértékben eltérhetnek a valódi színektől a nyomdai folyamat során elérhető színek korlátozottsága miatt.
● Teljes körű információkért, valamint a színek és felszereltségi szintek rendelkezésre állásával kapcsolatban, kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez.
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Bármilyen család számára. 
Különösen az Ön családjának.
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Az emberek egyéni közlekedési eszközökkel szembeni elvárása túlmutat a csupán egy kényelmes közlekedési eszköz 

ismérvein. Az autókról alkotott korábbi vélekedések mára idejétmúlttá váltak. Az autó az egyének életstílusát tükrözi, 

és az emberek életének szerves részévé vált. Ezzel egyidőben az autóipar is drámai változásokon ment keresztül.  

A Hyundai Motor Company gyors növekedést követően vált az egyik legnagyobb autógyártóvá, amely mögött 

világszínvonalú gyártási kapacitás és kiváló minőségi színvonal áll. Elértünk egy olyan pontot, ahol minőségi 

megközelítést kell alkalmaznunk, hogy merészebb ötleteket és megfelelő megoldásokat biztosíthassunk ügyfeleink 

számára. Ez lehetőséget biztosít a továbblépésre, vállalatunk pedig megalkotott egy új szlogent, amely megragadja 

a merész lépések megtételére vonatkozó hajlandóságunk lényegét. Új szlogenünk és az azt alátámasztó 

új gondolkodásmód által vezérelve olyan vállalattá kívánunk válni, amely folyamatosan kihívások elé állítja magát,  

hogy új megoldásokat fedezzen fel az emberek és a bolygónk számára.

Hyundai Motor Company
www.hyundai.hu 
GEN. LHD 1806 English. KM
Copyright © 2018 Hyundai Motor Company. Minden jog fenntartva.

Márkakereskedő pecsétje

A Hyundai 5 éves kilométerkorlátozás nélküli garanciája csak a hivatalos Hyundai márkakereskedő által  

a végfelhasználónak értékesített Hyundai járművekre vonatkozik, ahogy ezt a garanciafüzet ÁSZF fejezete is  

tartalmazza.


