Hyundai Santa Fe

Kultivovaný v každém detailu.
Hyundai Santa Fe.
Podrobná prohlídka modelu Santa Fe potvrdí celkový dojem kultivovanosti, která
je patrná z precizně tvarovaných linií, obklopujících novou šestiúhelníkovou
masku chladiče, xenonové světlomety, LED světla pro denní svícení
a přitažlivé přední mlhovky. Atraktivní kola z lehké slitiny umocňují elegantní
atletický charakter. Uvnitř vozu se ukrývá pozoruhodné portfolio nových
bezpečnostních, komfortních a praktických technologií, jejichž kombinace
zaručuje naprosto jedinečné zážitky z jízdy.
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Jistota v každé situaci.
Vzhled nového modelu Santa Fe bezesporu vyvolává důvěru. A tento příslib je naplněn inteligentními
technologiemi z oblasti aktivní bezpečnosti, které poskytují komplexní ochranu pro cestující i chodce.
Důležitou součástí filozofie značky Hyundai je minimalizace rizik v každodenním provozu a model
Santa Fe dosahuje v této oblasti vynikajících výsledků. Optimalizovaný vznětový motor je nabízen
s šestistupňovou manuální nebo automatickou převodovkou.

Autonomní nouzové brzdění AEB (Autonomous Emergency Braking).
Radarové a kamerové senzory detekují riziko nehody, nejprve řidiče
upozorní a v případě potřeby i samostatně zahájí brzdění, čímž se
zabrání kolizi s chodcem či jiným vozidlem, nebo se alespoň zmírní její
intenzita.

Sledování mrtvého úhlu BSD (Blind Spot Detection). Senzory
umístěné vzadu na bocích vozu detekují blízkost vozidla v zóně mrtvého
úhlu a aktivují výstražné světlo ve vnějším zpětném zrcátku i akustické
upozornění po zapnutí ukazatele směru.

Inteligentní adaptivní tempomat ASCC (Advanced Smart Cruise
Control). Zvyšuje bezpečnost a snižuje stres řidiče udržováním
nastavené vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla. Systém automaticky
snižuje nebo zvyšuje rychlost až k nastavenému limitu v závislosti na
aktuálních provozních podmínkách.

Automatické přepínání dálkových světel HBA (High Beam Assist).
Jakmile jsou detekována protijedoucí vozidla, světlomety se automaticky
přepnou z dálkových na tlumené, aby nedocházelo k oslňování
ostatníchřidičů.
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Interiér nového modelu Santa Fe je mistrovským dílem ergonomie.
Velmi kvalitní materiály jsou v něm prezentovány v osobitém prémiovém stylu.
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Komfort je stavem mysli.
Všechno začíná usednutím do skvěle tvarovaných sedadel s výborným vedením těla v prostorném,
ergonomicky optimalizovaném interiéru. To je hmatatelný komfort pro všechny. Pohodlí v novém
Santa Fe ovšem definuje také způsob, jak se cítíte. Příjemný pocit je umocněn materiály vysoké kvality
a prémiovými prvky výbavy, díky nimž překonáte i nejdelší vzdálenosti svěží a s dobrou náladou.

Panoramatické střešní okno. Mimořádně rozměrné panoramatické
střešní okno umožňuje po stisknutí tlačítka jízdu na čerstvém vzduchu.
Diskrétní větrná clona automaticky minimalizuje hluk a průvan
proudícího vzduchu.

Vyhřívaná a ventilovaná sedadla. Užívejte si útulného tepla
vyhřívaných sedadel v zimě a osvěžujícího chladícího efektu ventilace
sedadel v létě.

Navigační systém. Kombinuje barevný 8" dotykový displej s křišťálovým
zvukem přijímače digitálního rozhlasovéhovysílání DAB.

Audiosystém Infinity. Dvanáct reproduktorů vč. subwooferu, výkon
630 W a systém QuantumLogic Surround (QLS) zajistí všem cestujícím
nevšední zážitky z poslechu sytého prostorového zvuku.
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Pohodlné cestování.
Hyundai Santa Fe nabízí řadu inteligentních řešení, která usnadňují každodenní jízdu. Vyspělé
technologieVás zbaví nejistoty při parkování v těsných prostorech a elektrické 5. dveře umožňují
bezdotykový přístup k velkorysému zavazadlovému prostoru, který má po sklopení zadních sedadel
objem až 1680 litrů. Santa Fe má prostor pro všechno – jen ne pro kompromisy.

Bezdotykové ovládání 5. dveří. Senzory zaznamenají přítomnost řidiče
s klíčkem a automaticky otevřou dveře, aby byl zajištěn snadný přístup
k velkorysému zavazadlovému prostoru.

Prostorový kamerový systém AVM (Around View Monitor).
Manévrovánív těsném prostoru usnadňuje několik strategicky
rozmístěných kamer, které poskytují přehled o situaci v blízkosti vozidla
v rozsahu 360°.

Inteligentní parkovací systém SPAS (Smart Parking Assist System).
Systém vyhledá vhodné podélné parkovací místo a potom převezme
řízení, aby Santa Fe dokonale zaparkoval do zvolené mezery. Stejnou
asistenci nabízí SPAS i pro vyjetí z parkovacího místa a zaparkování
vozu na příčně orientovaná parkovací stání. Vy ovládáte pedály plynu
a brzdy, systém se postará o vše ostatní.

Více prostoru pro nohy. Cestující ve druhé řadě si mohou užívat ještě
více prostoru pro nohy posunutím sedadel dozadu v rozsahu až 270 mm.
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Široký výběr. Rozhodnutí je na Vás.
Každý jsme jiný a máme vlastní preference a priority. Hyundai Santa Fe je proto nabízen s širokým výběrem barev karoserie, které doplňují dvě barevné
alternativyinteriéru. Všechnybyly navrženy tak, abyste svému vozu mohli dodat individuální charakter. Ten ještě můžete umocnit výběrem z bohaté nabídky výbav
na přání a příslušenství. S výběrem Vám ochotně pomůže a poradí nejbližší prodejce Hyundai.
Více informací o modelu Santa Fe naleznete na www.hyundai.cz

Pure White

Platinum Silver

Titanium Silver

White Crystal

Ocean View

Mineral Blue

Chalk Beige

Tan Brown

Red Merlot

Phantom Black
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Provedení interiéru

Černý jednotónový interiér

Béžový dvoutónový interiér (béžová/černá)

Kola

17" kola z lehké slitiny

18" kola z lehké slitiny

19" kola z lehké slitiny

1 685 mm (vč. střešních ližin)

Rozměry

2 700 mm
4 700 mm

1 880 mm
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Technické údaje
HYUNDAI Santa Fe
KAROSÉRIE
Typ

5dveřová, 5/7místná

MOTOR
Typ

2.4 GDI DOHC D-CVVT

2.2 CRDi VGT

zážehový řadový DOHC,16 V

vznětový řadový

Zdvihový objem motoru (cm3)
Druh paliva / počet válců

2 359

2 199

95 NAT / 4

Diesel / 4

Kompresní poměr
Maximální výkon (kW / k / ot / min)

11,3:1

16,0:1

138 (188) / 6 000

147 (200) / 3 800

241 / 4 000

440 / 1 750-2 750

Maximální točivý moment (Nm / ot / min)
Příprava směsi

5dveřová, 5/7místná

přímé vícebodové vstřikování paliva

Common Rail

Objem palivové nádrže (l)

64

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Typ převodovky

manuální

manuální

6

6

Počet převodových stupňů
Pohon

4×2

DYNAMIKA

4×4

automatická
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4×2

4×4

4×4

5 místná

7 místná

5 místná

7 místná

5 místná

7 místná

5 místná

7 místná

5 místná

7 místná

Maximální rychlost (km / h)

200

200

200

200

203

203

203

203

203

203

Zrychlení z 0 na 100 km / h (s)

9,9

9,9

10,4

10,4

8,7

8,7

9,0

9,0

9,6

9,6

SPOTŘEBA PALIVA / EMISE CO2 (l / 100 km) / (g / km) *
Cyklus

- městský

kola 17" (18"/19")

12,9/301

12,9/301

12,9/301

12,9/301

7,0/183 (7,2/189)

6,9/181 (7,1/185)

6,9/181 (7,1/185)

6,9/181 (7,1/185)

7,6/200 (7,8/204)

7,6/200 (7,8/204)

- mimoměstský kola 17" (18"/19")

7,3/169

7,3/169

7,3/169

7,3/169

4,9/129 (5,1/134)

4,9/130 (5,3/139)

4,9/130 (5,3/139)

4,9/130 (5,3/139)

6,0/159 (5,9/154)

6,0/159 (5,9/154)

- kombinovaný kola 17" (18"/19")

9,4/218

9,4/218

9,4/218

9,4/218

5,7/149 (5,9/155)

5,7/149 (6,0/159)

5,7/149 (6,0/159)

5,7/149 (6,0/159)

6,6/174 (6,6/174)

6,6/174 (6,6/174)

HMOTNOSTI (kg)
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg) 1 708-1 841

1 741-1 874

1 782-1 915

1 815-1 948

1 812-1 945

1 845-1 978

1 881-2 014

1 914-2 052

1 907-2 040

1 940-2 078

Největší technicky přípustná hmotnost (kg)

2 510

2 510

2 510

2 510

2 510

2 550

2 510

2 600

2 510

2 600

Hmotnost brzděného přívěsu (kg)

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 000

2 000

Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Nosnost střechy (kg)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ROZMĚRY
Celková délka / šířka / výška / rozvor (mm)

4 700 / 1 880 / 1 675/1 685 - vč. střešních ližin / 2 700

Rozchod vpředu (mm) 19" - 16" - 17"

1 633 - 1 628 - 1 628

Rozchod vzadu (mm) 19" - 16" - 17"

1 644 - 1 639 - 1 639

Poloměr otáčení (m)

5,45

Minimální světlá výška (mm)

185

Objem zavazadlového prostoru (l) - základní/
maximální (dle VDA)

585/1 680 5 míst / 516/1 615 7 míst

PODVOZEK
Přední / zadní náprava // přední / zadní brzdy
*
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nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem / víceprvková // kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové

Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země.
Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění).
Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km.
Záruka 12 let na prorezivění karosérie.

Nové myšlení.
Nové možnosti.
Ve společnosti Hyundai jsme inspirováni vášní
vyrábět vozy, které překonávají Vaše očekávání.
Usilujeme o realizaci věcí takových, jaké mají být,
nikoli běžných. Hledáme odpovědi ještě dřív, než
je položena otázka. Nikdy nepřestaneme hledat
lepší řešení, díky nimž vytěžíte ze svého života
více. Máme to v krvi.
Co to pro Vás znamená? To znamená, že
Hyundai, který řídíte, byl zkonstruován tak, aby
Vás překvapoval svou vrozenou kvalitou. Aby byl
svým výrazným designem Vaším doplňkem. Aby
pečoval o Vás, Vaši rodinu a cestující s objímající
odolností a aby minimalizoval svůj vliv na životní
prostředí. A aby Vás uspokojil intuitivním
designem, který neponechá žádné přání
nesplněné.
To všechno je produktem nového myšlení, které
otvírá svět nových možností.
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Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu
nemusí přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.
Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti
barevného provedení karoserie a čalounění interiéru
konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem
vozů Hyundai.
Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných
barev v důsledku tisku odlišovat.
Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn
specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

Pouze od

autorizovaných prodejců.

HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz
skladové číslo: H07ND177-01

Veškeré informace obsažené v této brožuře jsou předběžné a mohou se bez předchozího oznámení změnit. Jejich účelem je pouze předběžné sdělení. Možné
odlišnosti v zobrazovaných barvách vozidla pramení z omezení daných technologií tisku. Zobrazené produkty odpovídají nabídce a rozsahu výbavy pro evropské
trhy. Vozidla vyobrazená v této brožuře mohou mít prvky výbavy dodávané na přání za příplatek. V této brožuře nejsou zahrnuty všechny verze tohoto modelu.
Hyundai Motor Czech si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a výbavy bez předchozího oznámení. Více informací Vám ochotně poskytne kterýkoli
prodejce Hyundai.

