SANTA FE

Užite si
pekný deň.
Pre každý typ rodiny existuje odlišný automobil.
A každý z nich má rovnaké meno: nové Santa Fe.
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Oslávte
rozmanitosť.
Každá rodina je iná. Na výrobu perfektného rodinného automobilu
musíte porozumieť každej jednotlivej z nich rovnako, ako to robíme my.
Nový Hyundai Santa Fe bol skonštruovaný tak, aby vyhovoval všetkým
potrebám moderných rodín – bez ohľadu na to, aké sú.
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Oslávte
spolupatričnosť.
Vieme, že nič nie je dôležitejšie, ako príjemné prežitie času s rodinou a priateľmi.
Preto vám nové Santa Fe dáva pohodlie a slobodu užiť si tieto vzácne chvíle
s vašimi najbližšími. Kedykoľvek a kdekoľvek.
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Perfektný rodinný automobil.
Rodinné automobily nemusia byť nudné. Široká kaskádovitá chrómovaná
maska chladiča a 19-palcové disky z ľahkej zliatiny dotvárajú jedinečný
a výrazný dizajn nového SUV. Komponentové reflektory mu dodávajú nádych
high-tech. Tak ste dobre pripravení na nové dobrodružstvá.
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Maska chladiča/LED denné svetlá/LED hlavné reflektory/LED reflektory do hmly
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Strešný nosič/Bočné obklady

LED zadné skupinové svetlá/LED zadné svetlá do hmly
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Využite
vzácny čas.
Priestranný interiér so zväčšeným priestorom na nohy a mnoho miesta
v batožinovom priestore vám poskytujú všetko pohodlie, ktoré potrebujete
pre radostné chvíle s vašou rodinou.

Najväčší priestor na 2. rade sedadiel v triede
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Je jedno, akú mate veľkú rodinu alebo či idete na piknik, golf,
či kemping, 7miestne Santa Fe vám poskytuje maximálnu
flexibilitu s mnohými konfiguráciami sedadiel.
Množstvo konfigurácií sedadiel umožňuje uspokojiť všetky
vaše prepravné potreby. S úplne sklopeným 2. a 3. radom
sedadiel máte k dispozícii obrovský nákladný priestor, do
ktorého sa zmestí všetko, čo potrebujete previezť.

7 sedadiel
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3. rad sklopený

3. rad sklopený
a 2. rad sklopený na 40 %

3. rad sklopený
2. a 3. rad sklopený
a 2. rad sklopený na 60 %

Sklápanie jedným dotykom

Držadlo na nastupovanie

Funkcia sklápania jedným dotykom vám umožňuje pohodlne sklopiť sedadlo
v 2. rade jednoduchým stlačením tlačidla.

Nastupovanie na zadné sedadlá je pohodlnejšie, keď využijete držadlo
umiestnené v kabíne.
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Nabitý funkciami.
Pripravený na dobrodružstvá.
S komfortnými funkciami vám nič neunikne. Head-up displej premieta dôležité
informácie priamo na predné okno, svoj smartfón si môžete pohodlne nabíjať
bezdrôtovo a vďaka pamäti nastavenia sedadla vám stačí stlačiť gombík, keď si
sadnete za volant po inom vodičovi.

Head-up displej (HUD)
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Bezdrôtové nabíjanie smartfónu

Pamäť nastavenia sedadla
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Pokoj v kabíne.
Bez ohľadu na to, čo sa deje vonku.
Santa Fe má niekoľko nových bezpečnostných prvkov ako asistent na bezpečné
opustenie vozidla (Safe Exit Assist) a upozornenie na prítomnosť cestujúcich
na zadných sedadlách (Rear Occupant Alert), ktoré zvyšujú bezpečnosť vašich
najbližších a umožňujú vám sústrediť sa na to, čo je dôležité.

Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách (Rear Occupant Alert)
(po prvý raz v triede)
Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách (Rear Occupant Alert) zaregistruje
pohyb na zadných sedadlách a správou v združenom prístroji upozorní vodiča, že na zadnom
sedadle niekto sedí. Ak systém zaregistruje pohyb na zadných sedadlách potom, ako vodič
opustil vozidlo a zamkol ho, zaznie zvukový výstražný signál.
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Asistent na bezpečné opustenie vozidla (Safe Exit Assist) (po prvý raz v triede)
Asistent na bezpečné opustenie vozidla (Safe Exit Assist) zvyšuje bezpečnosť vašej posádky pri
vystupovaní. Asistenčný systém zaregistruje vozidlá približujúce sa zozadu a aktivuje detskú poistku,
čím zabráni pasažierom zo zadného sedadla vystúpiť. Keď iné vozidlo prejde, stlačením gombíka sa
odomknú dvere pre bezpečné vystúpenie.
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Chráni vašich
najbližších 24 hodín denne.
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Oceľ vysokej pevnosti

Sústava 6 airbagov

Vďaka extenzívnemu využitiu tepelného tvárnenia a ocele vysokej pevnosti sa podarilo
priemernú pevnosť v ťahu a tuhosť skeletu karosérie zvýšiť o 15 %, respektíve 17 %, čo
prispieva rovnako k zvýšeniu bezpečnosti, ako aj jazdného komfortu.

Sústava 6 airbagov s čelnými a bočnými airbagmi vpredu, ako aj bočnými závesovými
airbagmi, zvyšuje ochranu posádky pri nehode. Adaptívne predné airbagy sa nafukujú podľa
polohy vodiča a spolujazdca vpredu, použitia bezpečnostného pásu a intenzity nárazu.
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Santa Fe prichádza s Hyundai SmartSense – naším komplexom najmodernejších asistenčných systémov,
ktoré vám poskytujú viac bezpečnosti a pohodlia.

Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu (Lane Keeping Assist) (LKA)
Predná kamera monitoruje čiary vodorovného dopravného značenia jazdných pruhov a systém
pomáha zabrániť neúmyselnému vybočeniu z jazdného pruhu. Keď vozidlo smeruje mimo
jazdného pruhu (alebo cesty) systém aktivuje vizuálny a akustický výstražný signál
a automatickou korekciou riadenia vráti vozidlo späť do jazdného pruhu (alebo na cestu).
* Funkcia Systém na upozornenie pri opustení jazdného pruhu (Lane Departure Warning) (LDW) je zahrnutá
v tomto systéme.

Adaptívny tempomat s funkciou “auto stop a štart” (Smart Cruise
Control with Stop and Go) (SCC w/ S&G)

Systém autonómneho núdzového brzdenia (FCA) – s viacerými
senzormi

Adaptívny tempomat udržiava vodičom nastavenú rýchlosť a odstup
od vozidla idúceho vpredu automatickým ovládaním akcelerátora
a bŕzd.

Predná kamera a radar monitorujú premávku pred Santa Fe a systém
upozorňuje vodiča na nebezpečenstvo kolízie s inými vozidlami,
chodcami alebo inými objektmi a ak je to potrebné, automaticky
zabrzdí vozidlo pre zabránenie kolízii.

Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla (BCA)
Radarové senzory v zadnom nárazníku zachytávajú vozidlá približujúce
sa zozadu v mŕtvych uhloch vonkajších spätných zrkadiel a systém na
ne upozorňuje vodiča.
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* Funkcia Systém na upozornenie hrozby v mŕtvom uhle (BCW) je zahrnutá
v tomto systéme.

* Funkcia Systém na upozornenie hrozby čelnej kolízie (FCW) je zahrnutá v tomto
systéme.
* FCA s kamerou registruje iba vozidlá.

Automatické prepínanie ďiaľkových svetiel (HBA)

Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní (RCCA)

Systém na sledovanie únavy vodiča (DAW)

Asistenčný systém automaticky prepína medzi diaľkovými a tlmenými
svetlami podľa podmienok v premávke tak, aby nedochádzalo
k oslňovaniu protiidúcich vozidiel a vozidiel idúcich vpredu, čím
zvyšuje bezpečnosť a pohodlie pri jazde v noci.

Radarové senzory v zadnom nárazníku pri cúvaní monitorujú vozidlá približujúce sa zboku a ak
je to potrebné, systém zabrzdí vozidlo pre zabránenie kolízii.

Tento systém rozoznáva príznaky únavy u vodiča a výstražným
signálom ho upozorní, aby si urobil prestávku na odpočinok.

* Funkcia Systém na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní (RCCW)
je zahrnutá v tomto systéme.

Systém monitorovania okolia vozidla (SVM)
Sústava štyroch kamier poskytuje výhľad okolo vozidla v okruhu 360
stupňov, čím uľahčuje parkovanie.
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Rodinný automobil.
Iba s väčším výkonom.
Pre Santa Fe sú na výber dva naftové motory so 6- alebo 8-stupňovými
prevodovkami, ktoré sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou a priaznivou spotrebou
paliva. Okrem toho elektrický posilňovač riadenia R-MDPS uľahčuje ovládanie
a súčasne zvyšuje stabilitu pri vysokej rýchlosti, aby ste si jazdu mohli dokonale užiť.

2,0 CRDi naftový motor

136
400

Maximálny výkon
kW (185 k)/4 000 min-1
Maximálny krútiaci moment
Nm/1 750 ~ 2 750 min-1

• Automatická prevodovka • EU6c

2,2 CRDi naftový motor

147
440

Maximálny výkon
kW (200 k)/3 800 min-1
Maximálny krútiaci moment
Nm/1 750 ~ 2 750 min-1

• Automatická prevodovka • EU6c

Elektrický posilňovač riadenia s motorom na prevodovke riadenia (R-MDPS)
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8-stupňová automatická prevodovka
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Santa Fe je prvým SUV so systémom pohonu všetkých kolies HTRAC, ktorý
vám umožňuje nastaviť si ideálny jazdný režim pre vaše dobrodružstvá mimo
spevnených ciest. Aj pri jazde v meste alebo mimo mesta máte s HTRAC vždy
k dispozícii optimálnu trakciu.

Jazdné režimy
Systém pohonu všetkých kolies HTRAC
HTRAC je elektronicky ovládaný systém pohonu všetkých kolies, ktorý monitoruje rýchlosť vozidla a podmienky
cesty a podľa toho aktívne rozdeľuje krútiaci moment medzi prednou a zadnou nápravou, ako aj reguluje brzdnú
silu pôsobiacu na ľavé a pravé kolesá pre zvýšenie stability pri jazde po šmykľavom povrchu a v zákrutách.

Farba združeného prístroja sa mení podľa zvoleného jazdného režimu (Comfort, ECO alebo
Sport). Režim Comfort poskytuje optimalizované rozdelenie krútiaceho momentu pre
stabilnú jazdu, ECO priorizuje spotrebu paliva a režim Sport poskytuje maximálnu výkonnosť
pre dynamickú jazdu. A nakoniec režim Smart automaticky prepína medzi troma ostatnými
režimami podľa cestných podmienok a spôsobu jazdy.

Comfort / Smart

ECO

Sport
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Prvky vybavenia

17″ disky z ľahkej zliatiny

18″ disky z ľahkej zliatiny

19″ disky z ľahkej zliatiny

Maska chladiča

LED denné svetlá

LED zadné skupinové svetlá

LED smerové svetlá v spätných zrkadlách

Lesklé lišty okolo bočných okien

Elektricky ovládané okná s ochranou proti
privretiu

Panoramatické strešné okno

Dvere batožinového priestoru s bezdotykovým
ovládaním
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Vonkajšie kľučky

Združený prístroj TFT LCD 17,8 cm (7”)

Navigačný systém s displejom 20,3 cm (8”)

Automatická klimatizácia

Elektrická parkovacia brzda (EPB)

Ozvučovací systém Krell

Sklápanie 2. radu sedadiel

14-smerovo elektricky nastaviteľné sedadlo
vodiča

Vyhrievanie a ventilácia predných sedadiel

Vyhrievanie zadných sedadiel

Manuálne rolety na zadných dverách
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Farby interiéru

Strop: látka Melange

Koža + prešívanie

Strop: látka Melange

Obklady: Tactile Metallic Pattern

Čierny jednofarebný interiér

Koža + prešívanie

Strop: látka Melange

Koža + prešívanie
Sivý dvojfarebný interiér
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Obklady: Cross Metallic Pattern

Tmavo béžový dvojfarebný interiér

Strop: umelý semiš

Obklady: Tactile Gray Stone

Koža + prešívanie

Obklady: Engineered Wood

Farebný interiér Burgundy
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Farby karosérie

White Cream (WW2)

Typhoon Silver (T2X)

Wild Explorer (W2P)

Magnetic Force (M2F)

Technické údaje

Earthy Bronze (Y2B)

Lava Orange (YR2)

Rain Forest (R2F)

Stormy Sea (ST2)

ROZMERY
Celková dĺžka (mm)
Celková šírka (mm)
Celková výška - bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)
Rázvor (mm)
Rozchod vpredu (mm) 17" / 18" / 19"
Rozchod vzadu (mm) 17" / 18" / 19"
Polomer otáčania (m)
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 213/214
MOTOR
Typ
Zdvihový objem motora (cm3)
Druh paliva
Počet valcov
Kompresný pomer
Max.výkon (kW/k/ot/min)
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)
Príprava zmesi
Objem palivovej nádrže (l)
PREVODOVKA & POHON
Typ
Pohon
VÝKONY
Max. rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)
Cyklus
- nízky
- stredný
- vysoký
- veľmi vysoký
- kombinovaný
CO2 (g/km)
Kombinovaný cyklus
HMOTNOST
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)
Celková hmotnosť (kg)
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)
Maximálne zaťaženie strechy (kg)
RIADENIE
Typ
ZAVESENIE
Predných kolies
Zadných kolies
BRZDY
Predné
Zadné
PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík

2.0 CRDi
vznetový radový
1995
NM
4
16:1
110 / 150 / 4 000
400 / 1 750 - 2 500
Common Rail

4770
1890
1 680 / 1 705
2765
1 643 / 1 638 / 1 635
1 652 / 1 647 / 1 644
5,71
185
625 / 1 695 pre 5 miest / 547 / 1 625 pre 7 miest
2.0 CRDi
vznetový radový
1995
NM
4
16:1
136 / 185 / 4 000
400 / 1 750 - 2 500
Common Rail
71

2.2 CRDi VGT
vznetový radový
2 199
NM
4
16:1
147 / 200 / 3 800
440 / 1 750 - 2 750
Common Rail

6-stupňová manuálna
4x4

8-stupňová automatická
4x4

8-stupňová automatická
4x4

190
10,6

197
10,3

203
9,4

7,8 - 8,2
6,6 - 7,2
6,0 - 6,4
6,9 - 7,4
6,7 - 7,1

8,3 - 9,1
7,0 - 7,5
5,9 - 6,5
6,6 - 7,3
6,7 - 7,4

9,0 - 9,4
6,9 - 7,5
6,0 - 6,5
6,7 - 7,3
6,8 - 7,4

175 - 187
5 miest
1 845 - 1970
2 399
2 500
750
100

175 - 193
7 miest
1 885 - 2 010
2 587
2 500
750
100

5 miest
1 850 - 1 975
2 402
2 000
750
100

179 - 193
7 miest
1 890 - 2 015
2 589
2 000
750
100

5 miest
1 855 - 1 980
2 407
2 000
750
100

7 miest
1 895 - 2 020
2 594
2 000
750
100

hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia
nezávislé McPherson so stabilizátorom
viacprvková
kotúčové s vnútorným chladením
kotúčové
235/65 R17 a 235/60 R18 a 235/55 R19

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Phantom Black (NKA)
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Servisný interval:
30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr
Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.
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Pre všetky druhy rodín.
Zvlášť pre vašu.
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Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených
km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez
autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa
podmienok stanovených v záručnej knižke.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
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skladové číslo: 045050P

Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od
skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu
pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok
a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo
zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím
predajcom Hyundai o detailoch.

