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Poraba goriva: 5,7 – 6,3 l/100 km;        
Emisije plinov CO2: 147 – 165 g/km  
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HYUNDAI Santa Fe                                                                           Cenik vozil (25.03.2019)  
 

Modeli z 2-kolesnim pogonom 

 

Model Prostornina (ccm) Moč kW (KM) Menjalnik Cena v EUR 

2.0 CRDi 

STYLE 1.995 110 (150) 6-st. ročni 34.900 

PREMIUM 1.995 110 (150) 6-st. ročni 38.100 

LIMITED 1.995 110 (150) 6-st. ročni 41.300 

IMPRESSION 1.995 110 (150) 6-st. ročni 45.300 

 
2.2 CRDi 
 

STYLE 2.199 147 (200) 6-st. ročni 36.100 

PREMIUM 2.199 147 (200) 6-st. ročni 39.300 

LIMITED 2.199 147 (200) 6-st. ročni 42.500 

IMPRESSION 2.199 147 (200) 6-st. ročni 46.500 
 

Modeli s 4-kolesnim pogonom 

 

Model Prostornina (ccm) Moč kW (KM) Menjalnik Cena v EUR 

2.0 CRDi  

STYLE 1.995 110 (150) 6-st. ročni 36.900 

PREMIUM 1.995 110 (150) 6-st. ročni 40.100 

LIMITED 1.995 110 (150) 6-st. ročni 43.300 

IMPRESSION 1.995 110 (150) 6-st. ročni 47.300 

2.2 CRDi  

STYLE 2.199 147 (200) 6-st. ročni 38.100 

PREMIUM 2.199 147 (200) 6-st. ročni 41.300 

LIMITED 2.199 147 (200) 6-st. ročni 44.500 

IMPRESSION 2.199 147 (200) 6-st. ročni 48.500 

 
 

Samodejni menjalnik 

Motor   Cena v EUR 

 
 
 
 
 

2.0 CRDi HP - 185 

4WD                
136 kW (185 KM) 

 
2.2 CRDi – 200 

2WD / 4WD 
147 kW (200 KM) 

STYLE 
 
 
PREMIUM 

-       8-stopenjski samodejni menjalnik z možnostjo ročnega prestavljanja in  
         obvolanskimi ročicami za upravljanje 
-       električna parkirna zavora s funkcijo držanja vozila na mestu (Autohold) 
-       ASCC - aktivni radarski sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z  
         nastavitvijo in uravnavanjem razdalje do spredaj vozečega vozila in funkcijo  
         samodejne zaustavitve in speljevanja  

 
 
 

2.200 

LIMITED 
 
IMPRESSION 

-       8-stopenjski samodejni menjalnik z možnostjo ročnega prestavljanja in  
         obvolanskimi ročicami za upravljanje 
-       električna parkirna zavora s funkcijo držanja vozila na mestu (Autohold) 
-       ASCC - aktivni radarski sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z  
         nastavitvijo in uravnavanjem razdalje do spredaj vozečega vozila in funkcijo  
         samodejne zaustavitve in speljevanja  
-       Surround View Monitor – sistem kamer za 360° pogled 
-       BCA - aktivni sistem za opozarjanje, ohranjanje smeri in zaviranje v primeru  

         zaznave ovire v mrtvem kotu 
-       RCCA - aktivni sistem za opozarjanje in zaviranje v primeru zaznave prečnega  
         prometa zadaj  

 
 
 
 
 

2.800 
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Oprema  

STYLE POGON IN MENJALNIK 
ZUNANJOST * 6-stopenjski ročni menjalnik 

* Aluminijasta platišča 17’’ in pnevmatike 235/65 R17 * Hyundai Blue Drive (Stop & Go sistem) 

* Projekcijski žarometi z LED pozicijskimi lučmi * Elektronsko nadzorovano polnjenje akumulatorja 
* Dnevne LED luči * Elektronsko kontroliran štirikolesni pogon - HTRACK (vozila s 4-kolesnim  
* Samodejno prižiganje luči ob slabši vidljivosti    pogonom) 
* Luči za meglo spredaj * Blokada štirikolesnega pogona (4WD Lock) (vozila s 4-kolesnim pogonom) 
* Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali v barvi karoserije PREMIUM (dodatno k opremi STYLE) 
   z vgrajenimi LED smerniki ZUNANJOST 
* Dežni senzor in odmrzovalnik prednjih brisalcev * Aluminijasta platišča 18'' in pnevmatike 235/60 R18 
* Vzdolžni nosilci za strešni prtljažnik * Bi-LED žarometi s sistemom HBA - samodejno zasenčenje dolgih  
* Parkirni senzorji zadaj z vizualnim prikazom v instrumentni plošči    žarometov 
* Stranske zaščite kolotekov * LED luči za meglo spredaj 
* Spojler zadaj z vgrajeno tretjo zavorno lučjo * LED zadnje luči 
UDOBJE * Parkirni senzorji spredaj in zadaj z vizualnim prikazom v instrumentni plošči 
* Dvopodročna samodejna klimatska naprava s samodejnim * Solarno vetrobransko steklo in dodatno zatemnjena zadnja stekla 
  odroševanjem vetrobranskega stekla * Električno sklopljivi zunanji ogledali  
* Hlajen predal pred sopotnikom * Prednapeljava za vlečno napravo 
* Daljinsko centralno zaklepanje z alarmom, zložljivim ključem in UDOBJE 
   funkcijo za zapiranje odprtih stekel * Ogrevan volanski obroč 
* Potovalni računalnik s 3,5'' LCD zaslonom v instrumentni plošči * Električno nastavljiv voznikov sedež v desetih smereh 
* HAC - sistem za pomoč pri speljevanju v klanec * Trostopenjsko ogrevanje prednjih sedežev 
* Sistem za prednastavitev hitrosti z omejevalcem hitrosti  * Samodejna zatemnitev vzvratnega ogledala z elektronskim kompasom 
* Električni progresivni servo volan z volanskim obročem nastavljivim  * Kromirane obloge pragov z napisom Santa Fe 
   po višini in globini LIMITED (dodatno k opremi  PREMIUM) 
* Sistem Flex Steer – možnost izbire trdote električnega servo volana  ZUNANJOST 
   (vozila z ročnim menjalnikom) * Samodejno električno sklopljivi zunanji ogledali 
* Sistem Smart Drive Mode Select - izbira trdote električnega   UDOBJE 
   servo volana in načina prestavljanja samodejnega menjalnika * Integriran navigacijski sistem Hyundai s TomTom Live storitvijo z 8''  
* V usnje oblečen volan in prestavna ročica    visokoločjivim barvnim zaslonom na dotik, digitalnim sprejemom radijskih  
* Električni pomik prednjih in zadnjih stekel s samodejnim odpiranjem/    frekvenc (DAB), aplikacijo MapCare (7 x nadgradnja in posodobitev 
   zapiranjem stekel in zaščito proti priprtju    zemljevidov), združljiv za aplikacijama Android AutoTM* in Apple CarPlayTM* 
* Vtičnice 12V (spredaj in v prtljažnem prostoru) * Vrhunski audio sistem KRELL – 4 zvočniki, visokotonska zvočnika,  
* Sredinska konzola z naslonom za roko in predalom    dodatni osrednji zvočnik na armaturni plošči, nizkotonski zvočnik in  
* Nosilci za pločevinke, dodatne bralne luči in predal za očala    zunanji ojačevalec 
* Po višini nastavljiv voznikov sedež z električno nastavitvijo  * Električno nastavljiv sopotnikov sedež v osmih smereh  
   ledvenega dela sedeža * Pametni ključ z gumbom za zagon motorja in pomožno lučko  
* Nastavljiva višina in naklon vzglavnikov na prednjih sedežih    v zunanjih ogledalih 
* Deljiv, zložljiv in vzdolžno nastavljiv zadnji sedež (60:40) z naslonom za * Supervision merilniki s 7'' visokoločljivim TFT barvnim zaslonom v  
   roke in nosilcem za pijačo    instrumentni plošči 
* Audio sistem s 7'' visokoločljivim barvnim zaslonom na dotik, MP3   * Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav 
   predvajalnikom in digitalnim sprejemom radijskih frekvenc (DAB)     * Senčniki na zadnjih steklih 
   združljiv z aplikacijama Android AutoTM* in Apple CarPlayTM* VARNOST 
* 6 zvočnikov (spredaj, zadaj in visokotonski), USB in AUX vtičnici ter * Sistemi SMART SENSE: 
   2 USB vtičnici za polnjenje - BCW - sistem za opozarjanje na oviro v mrtvem kotu z 
* Kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi vodili in prikazom v  asistentom ob menjavi voznega pasu 
   audio napravi - RCCW - sistem za opozarjanje na prečni promet zadaj 
* Multifunkcijski volanski obroč z upravljanjem audio sistema, Bluetooth-a  - SAE - sistem za varno izstopanje iz vozila zadaj 
   in sistema za prednastavitev hitrosti (tempomata) * ISLW - inteligentni sistem za prepoznavanje in prikaz omejitev hitrosti 
* Kontrolna lučka za nivo tekočine za pranje vetrobranskega stekla IMPRESSION (dodatno k opremi LIMITED) 
* Originalni tepihi Hyundai ZUNANJOST 
* Rolo prtljažnega prostora, mreža za pritrditev prtljage in lučke za  * Aluminijasta platišča 19'' in pnevmatike 235/55 R19 
   osvetljevanje prtljažnika  * Aktivni bi-LED žarometi s prilagodljivim snopom žarometov in funkcijo  
VARNOST    za osvetlitev zavoja  
* Sistemi SMART SENSE: * Električno pomična panoramska sončna streha z električno pomičnim  

- FCA - radarski sistem predhodne zaznave in opozorila na     senčnikom 
vozil, pešcev in kolesarjev UDOBJE 

- LKA - sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu * Usnjeno oblazinjenje v črni / dvobarvni sivi / dvobarvni bež kombinaciji  

- DAW - sistem za nadzor voznikove zbranosti * V usnje oblečen osrednji del armaturne plošče 
* Čelni in stranski zračni blazini za voznika in sopotnika * Spominska nastavitev voznikovega sedeža, vzvratnih ogledal,   
* Stranski varnostni zavesi    projekcije na vetrobransko steklo in nivoja osvetlitve instrumentne plošče 
* Stikalo za deaktiviranje sovoznikove zračne blazine * Električno nastavljiv ledveni del voznikovega sedeža v štirih smereh 
* ISOFIX pritrdilna mesta na sopotnikovem in zadnjih sedežih * Električna nastavitev dolžine sedala voznikovega sedeža 
* ABS - protiblokirni zavorni sistem * Dvostopenjsko ogrevanje zadnjih sedežev 
* BAS - ojačevalnik zavorne sile * Trostopenjsko prezračevanje prednjih sedežev 
* ESS - varnostna stop luč ob zaviranju v sili * Sistem projekcije podatkov o vožnji na vetrobransko steklo 
* DBC - sistem za pomoč pri strmih spustih * ROA - sistem za opozarjanje na potnike na zadnjem sedežu 
* ESP & VSM - napredni elektronsko stabilnostni sistem s   * Stropna obloga, A/B/C stebrički in senčniki oblečeni v blago 

   sistemom proti prevračanju vozila - ROP * Električno pomična prtljažna vrata s funkcijo samodejnega odpiranja 

* TPMS - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah * Pretvornik električne napetosti 12V - 220V z vtičnico pri zadnjih sedežih 

* TSA - sistem za večjo stabilnost priklopnega vozila  

* Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo in odklepanje v primeru trka  
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Cenik dodatne opreme 
   Cena v EUR 

7-sedežno vozilo (deljiva in zložljiva tretja vrsta sedežev 50:50, klimatska naprava zadaj z ločenim upravljanjem in dodatne 
prezračevalne reže za tretjo vrsto sedežev in samodejno uravnavanje višine vozila ob obremenitvi) 

1.200 

18'' aluminijasta platišča in pnevmatike 235/60 R18 (STYLE) 200 

Zasilna rezervna pnevmatika na aluminijastem platišču z dvigalko in orodjem 140 

Električno pomična panoramska sončna streha z električno pomičnim senčnikom (PREMIUM, LIMITED) 990 

Električno pomična prtljažna vrata s funkcijo samodejnega odpiranja (LIMITED; zahtevan paket EDITION) 480 

Sistem projekcije podatkov o vožnji na vetrobransko steklo (PREMIUM, LIMITED) 630 

Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav (PREMIUM) 100 

Aktivni bi-LED žarometi s prilagodljivim snopom žarometov in funkcijo za osvetlitev zavoja (LIMITED; zahtevan paket 
EDITION) 

270 

Paket MULTIMEDIA KRELL (PREMIUM): 
- integriran navigacijski sistem Hyundai s TomTom Live storitvijo z 8'' visokoločljivim barvnim zaslonom na dotik, 

digitalnim sprejemom radijskih frekvenc (DAB), aplikacijo MapCare (7 x nadgradnja in posodobitev 
zemljevidov), združljiv z aplikacijama Android AutoTM* in Apple CarPlayTM* 

- vrhunski audio sistem KRELL – 4 zvočniki, visokotonska zvočnika, dodatni osrednji zvočnik na armaturni plošči, 

nizkotonski zvočnik in zunanji ojačevalec 

1.250 

Paket WINTER (STYLE): 
- trostopenjsko ogrevanje prednjih sedežev  
- ogrevanje volanskega obroča 

270 

Dvostopenjsko ogrevanje zadnjih sedežev (PREMIUM, LIMITED) 160 

Paket SMART (STYLE, PREMIUM): 
- pametni ključ (Smart Key) z gumbom za zagon/zaustavitev motorja 
- samodejno električno sklopljivi zunanji ogledali s pomožno lučko 

490 

Paket SMART SENSE II. (PREMIUM; vozila z ročnim menjalnikom): 
- BCW - sistem za opozarjanje na oviro v mrtvem kotu z asistentom ob menjavi voznega pasu 
- RCCW - sistem za opozarjanje na prečni promet zadaj 
- SAE - sistem za varno izstopanje iz vozila zadaj 

540 

Paket SMART SENSE II. (PREMIUM; vozila s samodejnim menjalnikom): 
- BCA - aktivni sistem za opozarjanje, ohranjanje smeri in zaviranje v primeru zaznave ovire v mrtvem kotu  

- RCCA - aktivni sistem za opozarjanje in zaviranje v primeru zaznave prečnega prometa zadaj 
- SAE - sistem za varno izstopanje iz vozila zadaj 

700 

Paket EDITION (LIMITED): 
- 19'' aluminijasta platišča in pnevmatike 235/55 R19 

- usnjeno oblazinjenje v črni / dvobarvni sivi / dvobarvni bež kombinaciji  
- trostopenjsko prezračevanje prednjih sedežev 
- ogrevanje zadnjih sedežev 
- v usnje oblečen osrednji del armaturne plošče 
- stropna obloga, A/B/C stebrički in senčniki oblečeni v blago 

1.500 

Paket PREMIUM LEATHER (IMPRESSION): 
- premium usnjeno oblazinjenje v temno rdeči barvi (Burgundy Red) 
- stropna obloga, A/B/C stebrički in senčniki oblečeni v velur 

300 

Paket FREE: 
- zaščitno korito prtljažnega prostora 

- strešni nosilci  
- strešni kovček ALI nosilca za 2 kolesi 

 
750 

 
 
   DOPLAČILA: 

- prevoz in priprava vozila: 220 EUR 
- kovinska ali mineralna barva: 460 EUR 
- mineralna barva Horizon Red (RD2) brez doplačila 
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TEHNIČNI PODATKI Santa Fe 
 

 
  

Motor 
DIZELSKI 

2.0 CRDi 2.2 CRDi 

Prostornina (ccm): 1.995 2.199 

Menjalnik (ročni / samodejni): 6-stopenjski ročni 
8-stopenjski 
samodejni 

6-stopenjski ročni 8-stopenjski samodejni 

Pogon: 2-kolesni 4-kolesni 4-kolesni 2-kolesni 4-kolesni 2-kolesni 4-kolesni 

Maksimalna moč: 
110 kW (150KM) pri  

2.750-4.250 vrt./min.  

136 kW 
(185KM)  
pri 4.000 
vrt./min. 

147 kW (200 KM) pri 3.800 vrt./min. 

Maksimalni navor: 400 Nm pri 1.750-2.500 vrt./min. 440 Nm pri 1.750-2.750 vrt./min. 

Največja hitrosti (km/h) 190 201 205 205 

Pospešek 0 - 100 km/h (s): 11,0 11,3 11,3 9,4 9,8 9,8 10,0 

Poraba goriva, EU (l / 100 km): 

-  v mestu 6,4 – 6,6 6,6 – 6,8 7,1 – 7,3 6,7 – 6,8 6,8 – 7,0 7,1 – 7,2 7,3 – 7,5 

-  kombinirano 5,6 – 5,7 5,7 – 5,9 6,0 – 6,2 5,7 – 5,8 5,8 – 6,0 5,9 – 6,0 6,1 – 6,3 

Emisije plinov CO2 (g / km) - kombinirano: 147 - 151 150 - 155 157 - 162 150 - 153 152 - 158 156 - 159 160 - 165 

Emisijski standard: EURO 6 

Emisije plinov CO (g/km): 0,1260 0,1891 0,0971 0,1543 0,0748 0,0933 0,0918 

Emisije plinov NOx (g/km): 0,0265 0,0280 0,0456 0,0522 0,0528 0,0642 0,0337 

Emisije plinov – trdni delci (g/km): 0,00031 0,00068 0,00058 0,00039 0,00043 0,00021 0,00027 

Emisije plinov – število trdnih delcev (št./km): 1,34 x 1011 1,20 x 1011 1,72 x 1011 1,22 x 1011 1,28 x 1011 1,70 x 1011 1,32 x 1011 

Rezervoar za gorivo (l): 71 

Medsona razdalja (mm): 2.765 

Dolžina (mm): 4.770 

Širina (mm): 1.890 

Višina (mm): 1.680 – 1.703 

Zavore spredaj: diagonalni, dvokrožni zavorni sistem, ABS 

Zavore zadaj: diagonalni, dvokrožni zavorni sistem, ABS 

Previs (mm): 

- spredaj 940 

 - zadaj  1.065 

Masa vozila pripravljenega na vožnjo (kg): 1.855–2.020 1.920–2.085 1.925–2.090 1.860–2.025 1.925–2.090 1.865–2.030 1.930–2.095 

Največja tehnična dovoljena masa vozila (kg): 2.341–2.528 2.399–2.587 2.402–2.589 2.341–2.529 2.400–2.588 2.346–2.534 2.407–2.594 

Prostornina prtljažnega prostora (s 5 sedeži) (l): 625 – 1.695 

Največja dovoljena masa priklopnega vozila (kg) - (ročni / samodejni): 

- zaviranega 2.500 2.000 2.500 2.000 

- nezaviranega 750 

Terenske zmogljivosti: 

- vstopni kot (°) 18,5 

- izstopni kot (°) 21,2 

- kot prehoda (°) 15,7 

- minimalna oddaljenost od tal (mm) 185 

* "Ogljikov doksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje." 

* "Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno    
    povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.” 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

GARANCIJSKI POGOJI: 5 let brez omejitve prevoženih km**; 12 let na prerjavenje. 
 
VELJAVNOST CENIKA: od 25.03.2019 do preklica oziroma objave novega cenika.  
Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV.  
Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe cen, tehničnih podatkov in opreme brez predhodne najave. 
Cene veljajo za vozila na zalogi.   
Paketi FREE so na razpolago na omejenem številu vozil iz zaloge in se med seboj izključujejo. 
* Garancijski pogoji za vozila, ki so last Rent-a-car ali Taxi podjetja je omejena na 3 leta ali 100.000 prevoženih kilometrov. 
**5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai prodana preko pooblaščene trgovske mreže  
končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila.  
 
* Android Auto je registrirana blagovna znamka Google Inc. 
* Apple CarPlay je registrirana blagovna znamka Apple Inc.                        


