
Nový 

Hyundai Santa Fe



Vycibrený v každom detaile.
Nový Hyundai Santa Fe
Bližší pohľad na Santa Fe vzbudí dojem dokonalosti, ktorá je evidentná na jemne 
modelovaných kontúrach lemujúcich novú šesťuholníkovú masku chladiča, 
xenónových reflektoroch, denných svetlách z LED a na výrazných reflektoroch 
do hmly. Nové zliatinové disky kolies dodávajú vozidlu eleganciu a športový 
nádych. Pod karosériou sa skrýva pôsobivé portfólio nových bezpečnostných 
a komfortných prvkov, ktoré spolu vytvárajú neobyčajný zážitok z každej jazdy.
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Suverénny v každej situácii
Vzhľad nového Hyundai Santa Fe okamžite evokuje suverenitu. Tento prísľub plnia inteligentné  
bezpečnostné technológie, ktoré zaručujú komplexnú ochranu posádky, ako aj chodcov. 
Optimalizované naftové motory spĺňajúce emisnú normu Euro 6 sú k dispozícii so 6–stupňovou 
manuálnou alebo automatickou prevodovkou.

Asistent prepínania diaľkových svetiel (HBA). Keď kamera 
zaregistruje iné vozidlá vpredu a v protismere, asistent diaľkových 
svetiel automaticky prepne z diaľkových svetiel na stretávacie, 
aby nedochádzalo k oslepovaniu iných vodičov.

Systém automatického núdzového brzdenia (AEB). Keď radarové 
senzory a kamera zaregistrujú hroziace riziko kolízie, systém AEB 
upozorní vodiča a automaticky aktivuje brzdy na zabránenie kolízii 
s chodcom či s iným vozidlom a na zmiernenie následkov takejto kolízie.

Adaptívny tempomat. Zvyšuje bezpečnosť a znižuje stres 
udržiavaním nastaveného konštantného odstupu od auta idúceho 
vpredu, automatickým zrýchľovaním a spomaľovaním vozidla v rámci 
nastaveného limitu podľa prevažujúcich podmienok v premávke.

Systém monitorovania mŕtveho uhla (BSD). Senzory na bokoch 
automobilu zaregistrujú iné vozidlo v blízkosti, ktoré je v oblasti mŕtveho 
uhla vonkajšieho spätného zrkadla, a spustia akustický výstražný signál,  
keď vodič aktivuje smerové svetlá na príslušnej strane.
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Kabína nového Santa Fe je majstrovským dielom ergonómie, kde sa  
materiály vysokej kvality prezentujú s charakteristickým prémiovým nádychom.
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Komfort je stavom mysle
Začína sa pohodlnými, veľkoryso dimenzovanými sedadlami v priestrannej, ergonomicky 
optimalizovanej kabíne. To prináša hmatateľný komfort pre všetkých členov posádky.  
V novom Hyundai Santa Fe zažijete pocit pohody zabezpečený materiálmi vysokej kvality 
a komfortnými prvkami vybavenia, vďaka ktorým budete odpočinutí aj počas najdlhších jázd.

Infinity Premium Surround Audio. Sústava dvanástich reproduktorov, 
multikanálový zosilňovač s celkovým výkonom 630 wattov a systém 
Quantum Logic Surround (QLS) vytvárajú na všetkých miestach v kabíne 
dokonalé priestorové ozvučenie v najvyššej kvalite.

Panoramatické strešné okno. Mimoriadne veľké panoramatické 
strešné okno poskytuje zážitok z jazdy s otvorenou strechou. Diskrétny, 
automaticky vysúvaný aerodynamický deflektor redukuje hluk a prievan 
v kabíne.

Navigačný systém. Navigačný systém kombinuje farebný dotykový 
monitor TFT s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov) s čistým príjmom 
digitálneho rozhlasového vysielania DAB.

Vyhrievané a ventilované sedadlá. Vychutnajte si útulné teplo 
vyhrievaných sedadiel v zime a osviežujúci chladiaci efekt ventilácie 
sedadiel v lete. 
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Pomoc zo všetkých strán
Nový Hyundai Santa Fe prináša množstvo inteligentných riešení spríjemňujúcich každodenné jazdenie. 
Vyspelé technológie uľahčujú zaparkovanie v tesnom priestore, piate dvere Smart Tailgate umožňujú 
bez fyzického dotyku prístup do veľkorysého batožinového priestoru - s objemom až 1 680 litrov 
pri sklopených zadných sedadlách. Skrátka, Hyundai Santa Fe poskytuje priestor na všetko okrem 
kompromisov.

Inteligentný parkovací asistent (SPAS). Aktivované senzory 
identifikujú vhodné parkovacie miesto a potom doň SPAS perfektne 
vmanévruje váš Hyundai Santa Fe. SPAS dokáže vozidlo zaparkovať aj 
na parkovacie miesto kolmé na smer jazdy. Vy ovládate iba akcelerátor 
a brzdu, systém urobí všetko ostatné.

Bezdotykové otváranie dverí batožinového priestoru. Keď za 
vozidlom senzor zaregistruje vodiča s elektronickým kľúčom vo vrecku, 
systém automaticky otvorí dvere batožinového priestoru na uľahčenie 
manipulácie s nákladom.

Monitorovanie okolia vozidla. Manévrovanie v stiesnenom priestore 
uľahčuje sústava štyroch kamier poskytujúcich pohľad v okruhu 360° 
v bezprostrednom okolí vozidla.

Zväčšený priestor na nohy. Pasažieri v druhom rade sedadiel majú 
k dispozícii väčší priestor na nohy - vďaka sedadlu pozdĺžne posuvnému 
až o 270 mm.



Bohatý výber. Maximálny luxus
Pre nový Hyundai Santa Fe je k dispozícii atraktívna paleta farieb karosérie, niekoľko vkusných farebných kombinácií interiéru a rozličné elegantné zliatinové disky. 
Váš predajca Hyundai vám rád poradí, pomôže pri výbere a tiež vás poinformuje o výhodách a dostupnosti prvkov originálneho príslušenstva Hyundai.

Ďalšie informácie o novom Hyundai Santa Fe nájdete na www.hyundai.sk. 
 

White crystal

Creamy white

 Vanilla whiteSleek silver

Titanium silver Phantom black

Chalk beige

Mystic beige

Red merlot

Tan brown

Ocean view

 Mineral blue
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Perleťové farbyMetalické farby Pastelové farby
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Rozmery

Disky

  2 700  mm
4 700 mm
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19–palcové zliatinové disky18–palcové zliatinové disky

Úprava interiéru

Sivá koža, dvojfarebný (k dispozícii aj v látke) Čierna koža, jednofarebný (k dispozícii aj v látke) Béžová koža, dvojfarebný (k dispozícii aj v látke) Hnedý kožený komplet
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TECHNICKÉ ÚDAJE - Hyundai Santa Fe
KAROSÉRIA
Karoséria 5–dverová samonosná
ROZMERY
Celková dĺžka (mm) 4 700
Celková šírka (mm) 1 880
Celková výška - bez strešných lyžín/so strešnými lyžinami (mm) 1 680/1 690
Rázvor (mm) 2 700
Rozchod vpredu (mm) 1 628
Rozchod vzadu (mm) 1 639
Polomer otáčania (m) 5,45
Minimálna svetlá výška podvozka (mm) 180
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 213/214 585/1 680
MOTOR 2.0 CRDi 2.2 CRDi VGT 2.2 CRDi VGT
Typ vznetový radový vznetový radový vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm3) 1995 2 199 2 199
Druh paliva NM NM NM
Počet valcov 4 4 4
Kompresný pomer 16:1 16:1 16:1
Max. výkon (kW/k/ot./min.) 110/150/2500 - 4000 147/200/3 800 147/200/3 800
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)  400/1 750 - 2 500 440/1 750 - 2 750 440/1 750 - 2 750
Príprava zmesi Common Rail Common Rail Common Rail
Objem palivovej nádrže (l) 64 64 64
PREVODOVKA a POHON
Typ 6–stupňová manuálna 6–stupňová manuálna 6–stupňová automatická
Pohon 4 x 4 4 x 4 4 x 4
VÝKON
Max. rýchlosť (km/h) 180 203 203
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 11,2 9,0 9,6
SPOTREBA PALIVA (l/100 km)
Cyklus mestský 7,0 7,1 7,8

mimomestský 5,3 5,3 5,9
kombinovaný 6,0 6,0 6,6

Emisie CO2 (g/km) 159 159 174

HMOTNOSŤ
Prevádzková hmotnosť (kg) = pohotovostná + 75 kg 1 806 - 1 939 1 806 - 1 939 1 832 - 1 965
Celková hmotnosť (kg) 2 510 2 510 2 510
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) 2 500 2 500 2 000
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) 750 750 750
Maximálne zaťaženie strechy (kg) 100 100 100
RIADENIE
Typ hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia
ZAVESENIE
Predných kolies nezávislé McPherson so stabilizátorom
Zadných kolies viacprvkové
BRZDY
Predné kotúčové s vnútorným chladením
Zadné kotúčové
PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík 235/60 R18 a 235/55 R19

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie.
Servisný interval: 30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr.
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Neustále s vami
Keď si odveziete váš nový Hyundai Santa Fe z predajne, je to začiatok dlhého a šťastného vzťahu.  
Pripravili sme množstvo programov, ktoré vám ho spríjemnia.

Záruka 5 rokov bez obmedzenia počtu 
najazdených kilometrov

Najlepším dôkazom dôvery v kvalitu našich 
produktov je 5–ročná záruka na nový automobil. 
Môžete si užívať 5 rokov bezstarostného jazdenia, 
5 rokov cestnej asistenčnej služby a 5 rokov 
zvýhodnených ročných prehliadok technického 
stavu vozidla, aby ste jazdili úplne  
bez starostí. A to všetko bez akéhokoľvek 
obmedzenia počtu najazdených kilometrov.

Financovanie

Hyundai vám môže pomôcť financovať kúpu 
nového automobilu Hyundai v období do 5 rokov. 
Naše plány financovania sú veľmi flexibilné - stačí, 
keď sa spýtate vášho predajcu na podrobnejšie 
informácie a vyberiete si plán, ktorý vám najlepšie 
vyhovuje.

Záruka 12 rokov na karosériu

Navyše k našej 5–ročnej záruke poskytujeme  
aj 12–ročnú záruku proti prehrdzaveniu karosérie 
zvnútra.

Originálne príslušenstvo Hyundai

Nič sa nehodí lepšie ako originálne príslušenstvo 
Hyundai. Je navrhnuté a skonštruované tak, 
aby zlepšovalo vzhľad a zvyšovalo úžitkovú 
hodnotu vášho Hyundai Santa Fe, a spĺňa prísne 
kvalitatívne štandardy produktov Hyundai.

Originálne náhradné dielce Hyundai

Naše originálne náhradné dielce sú vyrobené  
podľa rovnakých štandardov ako originálne  
dielce montované vo výrobe a vzťahuje  
sa na ne rozsiahla záruka.

ROKOV

z ruky bez
obmedzenia
kilometrov



Facebook.com/HyundaiSlovensko
Youtube.com/HyundaiSlovensko

Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia

Galvaniho 17 / A
821 04 Bratislava

tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk

skladové číslo: 045047Y
ROKOV

z ruky bez
obmedzenia
kilometrov

Všetky údaje uvedené v tejto brožúre sú informatívne a môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Možné 
odchýlky v zobrazení farieb vozidla sú spôsobené obmedzeniami technológie tlače. Zobrazené produkty sa zhodujú s ponukou 
a s radom vybavenia pre európske trhy. Vozidlá zobrazené v tejto brožúre môžu byť vybavené dodatočným príplatkovým 
vybavením a v brožúre nie sú uvedené všetky modelové verzie. Spoločnosť Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo na 
vykonanie zmien v technických špecifikáciách a v obsahu vybavenia bez predchádzajúceho upozornenia. 


