Noul
Santa Fe

Impunător. Expresiv. Puternic.
Santa Fe oferă acum dimensiuni mai mari, confort sporit și tehnologii de siguranță revoluționare. Cel mai longeviv model de clasa SUV
al companiei prezintă un exterior impunător și expresiv. Interiorul se remarcă prin confortul oferit și prin calitatea materialelor utilizate.

Tehnologie și conectivitate.
Santa Fe dispune de cele mai noi tehnologii și funcții avansate de conectivitate.
Noul instrumentar de bord de 12,3 inchi oferă informații importante despre modul de condus.

Încărcare wireless.
Sistemul de încărcare wireless, disponibil în consola centrală, permite acum
încărcarea mai rapidă cu până la 15 W.

Sisteme multimedia.
Cu ajutorul Apple CarPlay™ și Android Auto™, funcțiile smartphone-urilor cu
sistem de operare iOS sau Android pot fi afișate pe ecranul autovehiculului.

Head-up display.
Santa Fe este echipat cu un head-up display, prin intermediul căruia sunt
proiectate, direct în câmpul vizual al conducătorului auto, informații relevante
despre viteză, navigație, nivel de combustibil, precum și despre alertele de
sigurață.

Sistem audio Krell.
Indiferent dacă alegi să rămâi conectat sau să pornești într-o călătorie în afara
orașului, sistemul audio realizat de Krell oferă performanță sonoră remarcabilă,
pentru experiențe de neuitat.

Apple CarPlay™ este o marcă înregistrată a Apple Inc. Android Auto™ este o marcă înregistrată a Google Inc.

Eleganță și funcționalitate.
Bun venit la bordul noului Santa Fe!
Mai mult confort, spațiu extins și o arhitectură interioară ergonomică.

Proporții aerodinamice.

Performanță și eficiență.
Pe lângă noul motor diesel „Smartstream” de 2,2 l, care a fost actualizat pentru eficiență
îmbunătățită, Santa Fe este primul model Hyundai din Europa care folosește noul sistem de
propulsie „Smartstream”, în versiunea hybrid.
1,6 T-GDi „Smartstream” hybrid
Putere maximă
230 CP
Cuplu maxim
350 Nm

2,2 „Smartstream” diesel
Putere maximă
202 CP
Cuplu maxim
446 Nm

Culori caroserie.

Alb Cream Perlat (WW2)

Gri Magnetic Force Metalic (M2F)

Maro Taiga Perlat (RN7)

Alb Glacier Perlat (W3A)

Albastru Lagoon Perlat (UE3)

Portocaliu Magma Perlat (YR2)

Gri Typhoon Metalic (T2X)

Verde Rain Forest Metalic (R2F)

Negru Phantom Perlat (NKA)

Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de cele reale, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire.
Pentru informații complete cu privire la disponibilitatea culorilor și a tapițeriei, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.

Exteriorul este dominat de grila frontală de
mari dimensiuni, care încorporează luminile
de zi (DRL), ca parte a noii abordări de design
„Integrated Architecture’’. În partea posterioară,
bara de protecție a fost modificată pentru a
obține un aspect general armonios. Dimensiunile
generoase sunt accentuate de grafica orizontală
a stopurilor unite printr-o bandă reflectorizantă
de culoare roșie.

Informațiile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Este posibil ca unele echipamente ilustrate sau prezentate să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi
achiziționate contra cost. Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice și echipările fără un anunț prealabil. Hyundai Santa Fe dispune de pachetul de 5 ani garanție fără limită de kilometri, alături de garanția extinsă de 8 ani sau 160.000 de km pentru bateria
litiu-ion polimer. Garanția de 5 ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul autorizat Hyundai către clientul final, conform termenelor și condițiilor prezentate în pașaportul de service. Pentru informații complete, vă
rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare.
Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
tel.: +4021.269.25.24
www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

