SANTA FE
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Večji. Boljši.
Lepši.

Ni pomembno, kakšne dogodivščine čakajo na vas in vašo družino – s Santa Fe-jem
boste v njih še bolj uživali! S popolno prenovo smo poskrbeli, da vam bo naš
največji SUV na evropskem trgu sedaj ponudil še več sloga, prostora in tudi udobja!
Poleg vsestranskosti ta model s sedmimi sedeži sedaj odlikuje še prepoznavnejša
oblika, ki jo dopolnjujejo izjemen nabor pametnih tehnologij, sodobni hibridni
pogonski sklopi in najnaprednejši varnostni pripomočki.
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Drzna stran uglajenosti.

Santa Fe s svojo velikostjo in drzno eleganco ni avtomobil za tiste, ki se radi skrivajo v množici. S svojo
mogočno pojavo zlahka kraljuje cesti ter na vsakem kilometru privlači poglede. Njegov dizajn predstavlja
popoln spoj terenske robustnosti in prefinjenih linij, ki ga že na prvi pogled loči od drugih športnih
terencev.
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Nepremagljivo samozavesten.
Nezmotljivo izjemen.
Prednji del Santa Fe-ja zaznamuje drzno široka maska hladilnika, ki se elegantno zliva z dvodelnima prednjima
žarometoma v LED izvedbi. Njuna posebnost je edinstvena grafika dnevnih LED luči v obliki črke T. Dinamične stranske
linije prefinjeno prehajajo v zadnja žarometa s horizontalnim vzorcem, ki ju optično razširi in poveže rdeča svetlobna
letvica. Slednja odlično zaokroži uravnoteženo obliko zadka, ki na cesti poskrbi za neprekosljiv vtis.
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Prostornost in praktičnost
z noto elegance.
Kabina Santa Fe-ja ni zgolj večja, temveč celotni družini nudi še več – več prostornosti, več udobja in
več praktičnosti. Vsako njeno komponento obenem zaznamujejo na dotik mehke površine ali elegantno
usnje, s čimer ustvari edinstveno raven prefinjenosti. Popolnoma nova, »lebdeča« osrednja konzola se
dovršeno zliva z armaturno ploščo, odeto v mehko usnje. A s tem se zgodba še ne zaključi. Santa Fe je
tudi prvi Hyundai, katerega zunanjost in notranjost lahko opremite s paketom Luxury, ki poskrbi za še
bolj glamurozno atmosfero. Eleganco dopolnjujejo napredne tehnološke rešitve, kakršni sta 12,3-palčni
digitalni zaslon merilnikov in 10,25-palčni zaslon na dotik. Slednjega odlikujejo izjemna ostrina,
preprosta berljivost in povezljivost s pametnim telefonom.
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Kabina Santa Fe-ja predstavlja mirno zatočišče pred zunanjim svetom. Vsaka najmanjša podrobnost v njej poskrbi, da boste na poti mirni in sproščeni. Gumbi za izbiro prestave so priročno
nameščeni na vrhu osrednje konzole, izjemni digitalni zaslon merilnikov pa vam s pomočjo sistema za zaznavanje mrtvih kotov prikazuje dogajanje v mrtvih kotih vozila, tako da je vsaka
menjava voznega pasu popolnoma varna. Seveda je tu tudi površina za brezžično polnjenje mobilnih naprav, infozabavni sistem z 8-palčnim zaslonom na dotik pa je sedaj mogoče brezžično
povezati s pametnim telefonom in uživati v še več praktičnosti.

Centralna konzola in samodejni menjalnik z upravljanjem s stikali.
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12,3-palčni LCD zaslon instrumentne plošče s slikovnim prikazom
območja mrtvega kota.

10,25-palčni zaslon z brezžičnim zrcaljenjem pametnega telefona.
Brezžični sistem za polnjenje pametnega telefona.
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Prepustite se prvorazrednemu udobju, v katerem se lahko razvaja kar sedem potnikov. Po zaslugi številnih
konfiguracij sedežev je prostora dovolj za vsako avanturo. Spoznajte razkošje fleksibilnosti, ki ga omogočajo
izjemno prilagodljiva sedežna razporeditev in pametna vsakodnevna pomagala, med katera sodi tudi
pametni sistem za odpiranje prtljažnih vrat. Ta je naravnost neprecenljiv, ko imate obe roki zasedeni,
prtljažnik pa je zaprt. Kaj pa, če se pripravljate na daljše potovanje? Brez skrbi! Sedežna klop v drugi vrsti je
vzdolžno pomična, njeno naslonjalo pa se preklaplja v razmerju 60/40, tako da boste s seboj brez težav vzeli
tako vse svoje najdražje kot njihovo prtljago. Obenem lahko s preprostim pritiskom na gumb preklopite
naslonjala sedežev v drugi vrsti in slednje pomaknete naprej, da potnikom olajšate dostop do tretje sedežne
vrste.
7 sedežev

3. vrsta zložena

3. vrsta zložena in
2. vrsta zložena 40%

Sedeži v 2. in 3. vrsti ter izjemna prostornost.
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3. vrsta zložena in
2. vrsta zložena 60%

2. in
3. vrsta zložena

Zlaganje sedežev s pritiskom na gumb.
Pametna prtljažna vrata.
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Še več učinkovitosti.
Še več nadzora.
Še več elektrificiranih
pogonov.

Naj vas naprej žene tisto, kar si želite – tudi na cesti. Z možnostjo izbire tako klasičnega
kot terenskega voznega načina in s pomočjo inovativnega štirikolesnega pogona
boste vedno ohranili popoln nadzor nad tem zmogljivim športnim terencem, ki je na voljo
s tremi različnimi pogonskimi sklopi. Izbirate lahko med učinkovitim dizelskim agregatom
z znižanimi emisijami CO2 in dinamičnim novim hibridnim pogonom. Santa Fe je prvič
na voljo tudi kot priključni hibrid, pri katerem za popolnoma električno vožnjo zadostuje
že pritisk na gumb.
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Učinkovita moč in popoln nadzor.
Štirivaljni dizelski agregat s tehnologijo ‘SmartStream’ razvije 148 kW (202 KM) in 440 Nm navora, na voljo je
z dvo- ali s štirikolesnim pogonom. Blok novega motorja je izdelan iz aluminija in ne iz jekla, zato je kar 19,5 kg lažji
od predhodnika. Ker so bile izboljšav deležne tudi druge komponente, se ponaša z 8 % nižjimi emisijami CO2.
Povezan je z novim 8-stopenjskim robotiziranim menjalnikom z dvojno sklopko (8DCT), ki gladko pretikanje
samodejnega menjalnika nadgrajuje z višjo učinkovitostjo in omogoča boljše pospeške.

2,2 CRDi dizelski motor

148
440

največja moč
kW / 3.800 vrt. / min.
največji navor
Nm / 1.750 ~ 2.750 vrt. / min.

Izberite svoj najljubši način vožnje.

Izbira terenskega načina vožnje.

Preprosto zasukajte vrtljivi gumb in izberite vozni način po svoji meri: COMFORT za
vsakodnevno vožnjo, ECO za maksimalno varčnost, SPORT za bliskovite pospeške ali
SMART, ki pretikanje samodejno prilagaja vašemu trenutnemu načinu vožnje.

Sneg? Pesek? Blato? Ni problema! Z vrtljivim gumbom lahko preprosto preklapljate med
različnimi terenskimi načini vožnje, s katerimi boste v vsaki situaciji poskrbeli za maksimalno zmogljivost štirikolesnega pogona. Izbrani način je prikazan tudi na digitalnem
zaslonu merilnikov.
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Santa Fe je zmogljiv družinski SUV, ki je pripravljen na čisto vsak izziv. Odlično se znajde
tako v mestni gneči kot onkraj utrjenih cestnih površin. To mu omogoča izjemni štirikolesni pogon,
ki navor med prednjim in zadnjim kolesnim parom razporeja glede na vozne razmere, s čimer poskrbi,
da je prav vsaka vožnja varna in udobna.

Štirikolesni pogon HTRAC™.
Inovativni štirikolesni pogon HTRAC™ zagotavlja optimalen nadzor in stabilnost v zavojih, s čimer poskrbi, da tudi vožnja po
zaledenelih mestnih ulicah ali zasneženih vaških cestah mine brezskrbno in sproščeno. Sistem samodejno zaznava spolzko
cestišče ali neugodne vozne razmere, pri čemer proaktivno razporeja navor med prednjim in zadnjim kolesnim parom.
Križarjenje po avtocesti

Vožnja v ovinek

Spolzka cesta

Nova platforma.
Santa Fe je osnovan na popolnoma novi Hyundaijevi platformi tretje generacije, ki omogoča več stabilnosti, več prostora za noge,
večji prtljažni prostor, obenem pa zagotavlja boljšo zmogljivost, natančnejše krmiljenje in nižjo porabo goriva. Po zaslugi večjega
deleža naprednega jekla visoke trdnosti in tehnologije vročega kovanja prinaša tudi pomembne varnostne izboljšave.
Prostor za noge v 2. vrsti (7 sedežev)

Prostor za noge v 3. vrsti

Prostornina prtljažnika (7 sedežev, 3. vrsta zložena)

1.040 mm

746 mm

634 ℓ (VDA)
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Uživajte v moči elektrifikacije.
Hibrid / priključni hibrid
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Santa Fe nudi najširšo paleto električno podprtih agregatov doslej, obenem pa je tudi prvi Hyundai v Evropi, ki je na voljo kot
klasični ali priključni hibrid s tehnologijo Smartstream. Po zaslugi nove platforme se baterija hibridne različice nahaja pod
sovoznikovim sedežem, pri priključnem hibridu pa se nahaja pod voznikovim in sovoznikovim sedežem. Tako lahko izkoristite
dodatno moč električnega pogona, brez da bi morali žrtvovati prostor v potniški kabini ali prtljažniku.

Hibrid

Priključni hibrid

Hibridnega Santa Fe-ja odlikuje dinamična kombinacija prisilno
polnjenega bencinskega agregata z direktnim vbrizgom in električnega
motorja, ki predstavlja novo raven varčnosti. In kar je najboljše: za to vam
ni treba spreminjati svojih vozniških navad! Tehnologija regenerativnega
zaviranja namesto vas polni baterijo, hibridni pogonski sklop pa glede na
vozne razmere samodejno preklaplja med električnim in klasičnim
motorjem, lahko pa uporabi tudi kombinacijo obeh pogonov.

Električna moč na vaš ukaz. Bencinski motor po potrebi.
Santa Fe je na voljo tudi kot priključni hibrid. Električni in
bencinski pogon skupaj razvijeta 195 kW ( 265 KM), s pritiskom na gumb
lahko izberete popolnoma električni način vožnje.
Ko se baterija izprazni, sistem preide v hibridni način delovanja in znova
aktivira bencinski motor. Tako lahko na poti uživate brez strahu,
da bi ostali na cesti, baterijo pa napolnite, ko prispete na cilj.

1,6 T-GDI bencinski motor

1,6 T-GDI bencinski motor

132,2

največja moč
kW / 5.500 vrt. / min.

265

največji navor
Nm / 1.500 ~ 4.500 vrt. / min.

Električni motor

44,2 kW

132,2

največja moč
kW / 5.500 vrt. / min.

265

največji navor
Nm / 1.500 ~ 4.500 vrt. / min.

Električni motor
največja
moč

264 Nm

največji
navor

66,9 kW

največja
moč

304 Nm

največji
navor
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Napredna tehnologija za več varnosti
in udobja.
Santa Fe se ponaša z izpopolnjenim naborom naprednih tehnologij, ki pazijo na vas in vašo družino, vsako pot pa spremenijo
v doživetje. Od najnovejših funkcij povezljivosti do celostne ponudbe najnovejših asistenčnih sistemov – v Santa Fe-ju se srečajo
najsodobnejše tehnologije, ki podpirajo vaš aktiven življenjski slog, hkrati pa na cesti v vsakem trenutku skrbijo za vašo varnost.

Sistem za preprečevanje naleta ob prečnem prometu zadaj (PCA-R)
Kot nalašč za uporabo na parkiriščih. Zmanjša tveganje trka s približajočim se vozilom ob vzvratni
vožnji oziroma izhodu iz parkirnega mesta. Voznika opozori z zvočnim in vizualnim opozorilom.

Sistem kamer za 360-stopinjski pogled okolice vozila (SVM)
Uživajte v 360-stopinjskem pregledu okrog vozila, ki omogoča lažje in varnejše parkiranje.
4 HD kamere, nameščene na sprednji, bočni in zadnji strani vozila, v realnem času prikazujejo okolico.

Pametni sistem za parkiranje na daljavo (RSPA)
Parkirajte s preprostim pritiskom na gumb. Samo poiščite parkirno mesto in na ključu pritisnite tipko za
zagon. Avto boste tako lahko vzvratno pomaknili na parkirno mesto ali zapeljali z njega - na daljavo.
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Santa Fe tudi na področju praktičnosti ponuja le najboljše, saj je opremljen s širokim naborom inovativnih pomagal,
s katerimi bo vsaka vožnja varnejša in udobnejša.

12,3-palčni digitalni zaslon.
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Projekcijski zaslon.
Vrhunski zvočni sistem KRELL .

Sistem
za nadzorWarning.
voznikove/ zbranosti.
Driver Attention
Rear occupant alert.
Sistem za opozarjanje na prisotnost potnikov na zadnjem sedežu.

Gumbbutton.
za klic v sili (E-call).
E-call
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Bluelink® Connected Car Services.
Seveda smo Santa Fe opremili tudi z najsodobnejšim paketom pametnih tehnologij, kot je sinhonizacija s pametnim telefonom in naprednimi funkcijami povezljivosti, ki jih prinaša sistem Bluelink® Connected Car
Services. Slednji vam omogoča, da s svojim vozilom upravljate kar preko telefona ali celo z glasom. Tako infozabavni sistem z 8-palčnim kot tisti z 10,25-palčnim zaslonom na dotik vključujeta tudi brezplačno 5-letno
naročnino na Hyundaijeve storitve LIVE, ki zagotavljajo aktualne informacije o stanju na cestah, vremenu, prostih parkirnih mestih in še veliko, veliko več.
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Pošiljanje navodil navigacije v vozilo.
Preprosto sedite v avto in zaženite navigacijo. Če je vaš Santa
Fe opremljen z navigacijo, lahko z aplikacijo Bluelink pot
načrtujete tudi izven vozila. Aplikacija se poveže z navigacijskim sistemom in nanj naloži načrt poti, tako da vas ob
prihodu v vozilo že čaka z navodili.

Upravljanje z vozilom na daljavo.
Ste pozabili zakleniti avto? Brez skrbi! Santa Fe vas bo na to
opozoril s sporočilom na vaš pametni telefon. Po prejemu
slednjega preprosto vtipkate PIN kodo, nato pa vrata s
pomočjo aplikacije Bluelink zaklenete ali odklenete kar na
daljavo.

Aktualne informacije o cenah goriva.
S pomočjo redno posodobljene podatkovne baze boste brez
težav poiskali najbližjo in najcenejšo bencinsko črpalko ter
tako prihranili čas in denar. Ušli vam ne bodo niti podatki o
delovnih časih črpalk in razpoložljivih načinih plačila, ki so
prikazani na zaslonu navigacijskega sistema.

Storitev „Connected Routing“.
Izkoristite prednosti, ki jih prinašajo izčrpnejše prometne
informacije, natančnejše napovedi časa prihoda ter zanesljivejše načrtovanje alternativnih poti. Zmogljiv sistem v oblaku
s pomočjo obsežne baze aktualnih in preteklih prometnih
informacij zagotavlja boljše načrtovanje poti.

Iskanje vozila.
Ste pozabili, kje ste parkirali? Ni težave. Preprosto odprite
aplikacijo Bluelink, ki vas bo vodila do avtomobila.

Diagnostika vozila.
Za večjo brezskrbnost lahko preko aplikacije Bluelink kadarkoli
preverite delovanje vozila na svojem pametnem telefonu.

Parkiranje na ulici ali na parkiriščih.
Funkcija omogoča, da boste prosto parkirno mesto našli hitro
in popolnoma brez stresa. Za vas razišče možnosti parkiranja v
garažnih hišah, na parkiriščih ali drugih za to namenjenih površinah.

Storitev „Last Mile Navigation“.
Če morate svojega Santa Fe parkirati, še preden pridete do
končnega cilja, lahko navodila navigacije z osrednjega zaslona
posredujete aplikaciji Bluelink na svojem telefonu. Ta vas bo
nato s pomočjo tehnologije navidezne realnosti ali Google
zemljevidov vodila do cilja.
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Hyundai SmartSense.
Uživajte v izboljšani varnosti in vozite še bolj brezskrbno. Z izpopolnjenimi varnostnimi in asistenčnimi sistemi, združenimi pod oznako SmartSense,
je novi Santa Fe povsem enakovreden tekmecem v prestižnem segmentu. S samodejnim zaviranjem zna preprečiti prometno nesrečo,
pomaga vam ostati znotraj voznega pasu, obenem pa ves čas opreza za vozili v vašem mrtvem kotu in vas opozarja na druge nevarnosti.

Sistem za pomoč pri vožnji po avtocesti (HDA)
Sistemu podatke o voznem pasu zagotavlja navigacija, ki poskrbi, da ostanete na sredini voznega pasu
ter potujete na varni razdalji za vozilom pred vami in vozite v skladu z omejitvami hitrosti.

Aktivni radarski sistem za prednastavitev hitrosti s podporo navigacijskega sistema
(NSCC)
Za predvidevanje prihajajočih ovinkov ali ravnin na avtocestah uporablja
najsodobnejši navigacijski sistem in samodejno prilagaja hitrost za varnejšo vožnjo.
Sistem ohranjanja smeri in sledenja oznakam voznega pasu (LFA)
Omogoča, da ostanete osredotočeni na vožnjo in zagotavlja večjo varnost. Ko je LFA
vklopljen, na avtocestah in mestnih ulicah poskrbi, da ostanete na sredini voznega
pasu. Deluje pri hitrostih med 0 in 180 km/h.
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Sistem za preprečevanje naleta ob prečnem prometu zadaj (RCCA)
Zmanjša tveganje trka s približujočim se vozilom ob vzvratni vožnji oziroma izhodu iz
parkirnega mesta. Voznika opozori z zvočnim in vizualnim opozorilom ter po potrebi
tudi samodejno zavira.

Sistem za preprečevanje naleta v križišču (FCA-JX)
Sistem FCA vas opozori in samodejno zavira, ko zazna nenadno zaviranje pred vami
vozečega vozila oziroma zazna pešce ali kolesarje na vaši poti. Obenem preprečuje/
zmanjšuje posledice trka tudi v primeru, ko voznik zavija levo v križišču.

Sistem za zaznavanje mrtvih kotov s funkcijo preprečevanja trka (BCA)
Sistem s pomočjo radarskih senzorjev v spodnjem delu zadnjega odbijača in
sprednje kamere zaznava vozila v vašem mrtvem kotu in vas nanje opozori.
Če v tovrstni situaciji aktivirate smernik, vas bo zvočno opozoril na nevarnost
ter aktiviral zavore, da prepreči morebitno trčenje.
Opozorilo na nevarnost pri izstopanju iz vozila (SEA)
Ta pametna funkcija ob izstopu iz vozila opozori potnike na nevarnost približujočega
se vozila.
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Barve zunanjosti

*kovinska
**mineralna

White Cream (WW2)**

Glacier White (W3A)**

Typhoon Silver (T2X)*

Magnetic Force (M2F)*

Lagoon Blue (UE3)**

Rain Forest (R2F)*

Taiga Brown (RN7)**

Magna Red (YR2)**

Mere

Phantom Black (NKA)**

Višina
(s strešnim nosilcem)

Enota: mm

1.685 (1.710)
Širina
Kolotek spredaj
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1.900
1.637

Dolžina
Medosna razdalja

4.785
2.765

Kolotek zadaj

1.647

Barve notranjosti

Črna enobarvna notranjost
Črna enobarvna notranjost (luksuzni paket)

Interior colours

Specifications

Temno bež dvobarvna notranjost

Black one-tone interior

Da

Type
Engine
Engine type
Displacement (cc)
Max. Power (ps / rpm)
Max. Torque (kg.m / rpm)
Transmission
Traction System
Dvobarvna notranjost v barvi konjaka
Cognac
two-tone interior

Camel dvobarvna notranjost

Camel two-tone interior

Ca

Electric Motor
Electric Motor type

Exterior colours / Wheels
Electric Motor Max. Power (kW)

Electric Motor Max. Torque (Nm)

Performance

Max. Speed (km/h)
0 to 100 km/h acceleration (sec)
80 to 120 km/h acceleration (sec)
Suspension
Camel dvobarvna notranjost (luksuzni paket)

Light Grey two-tone interior (Luxury Package)

Svetlo siva dvobarvna notranjost (luksuzni paket)

Front
Rear

White Cream (WW2)

Tire

Glacier White (W3A)
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Typhoon Silver (T2X)

Ma
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Na življenjska
potovanja!

Naj bodo dolga ali kratka, naj vas vodijo le skozi središče mesta ali na drugo
stran države – same ali v družbi najdražjih, ki se jim kolca po avanturi ...
Ni pomembno, kako si želite živeti svoje življenje, saj ga bo Santa Fe
v vsakem primeru poenostavil. Ustvarjen je z namenom, da vam
in vašim najdražjim predstavlja cono udobja za vse posebne trenutke,
kamor koli vas že zanese pot.
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Hyundai Avto Trade,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si

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.
Vsi podatki, navedeni v tej brošuri, so začasne narave ter se lahko kadar koli in brez predhodne najave
spremenijo. Prikazane barve karoserije se lahko zaradi omejitev pri tiskanju razlikujejo od dejanskih
barv. Prikazani produkti ustrezajo ponudbi in naboru opreme, ki sta namenjena za evropsko tržišče.
Brošura predstavlja tudi vozila, opremljena z doplačljivo dodatno opremo, ne prikazuje pa polnega
nabora opremskih opcij. Hyundai si pridržuje pravico do spreminjanja navedenih tehničnih podatkov ter
podatkov o opremi brez predhodnega obvestila. Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega
trgovca z vozili Hyundai.
Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 02/2022

