
Noul
Hyundai Santa Fe



Mereu pregătit  
indiferent de destinație.
Noul Hyundai Grand Santa Fe.

Confort la superlativ
Pentru un plus de confort, Grand Santa Fe dispune de un 
număr de șapte locuri.

Spațiu de încărcare generos
Modelul beneficiază de un portbagaj cu o capacitate de 
depozitare de 634 litri, cu spătarele scaunelor din spate în 
poziție verticală. În plus, suprafața poate fi extinsă până la 
2.265 litri, prin rabatarea banchetelor din spate.

Dimensiuni extinse
Comparativ cu modelul Santa Fe, Grand Santa Fe se remarcă 
prin dimensiuni generoase, fiind mai înalt cu 20 mm, mai lat cu 
5 mm și mai lung cu 205 mm.



Rafinament până în 
cel mai mic detaliu. 
Noul Santa Fe.



Mai mult confort și siguranță.
Noul Santa Fe a devenit și mai confortabil, transformând călătoriile în activitatea preferată din timpul liber. Siguranța reprezintă o 
prioritate pentru Hyundai, de aceea modelul beneficiază de sisteme avansate care asigură protecție maximă atât pentru pasageri, 
cât și pentru pietoni. 

Sistem de frânare automată la detectarea obstacolelor (AEB)

Sistem de asistență la faza lungă (HBA)

Scaune încălzite și ventilate

Sistem de monitorizare 360° 

Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSD)

Plafon panoramic

Sistem de navigație cu ecran LCD 8’’

Sistem inteligent de asistență la parcare (SPAS) 

Pilot automat inteligent (ASCC)

Portbagaj cu deschidere electrică

Sistem audio cu sunet Infinity Premium 

Mai mult spațiu pentru picioare



Propulsorul diesel 2.2 litri CRDi corespunde normelor 
de poluare Euro 6 și dezvoltă 200 CP la 3.800 rpm, 
cuplul maxim fiind de 440 Nm / 1.750 – 2.500 rpm.

Motor R 2.2 VGT (A/T)

 Rotații pe minut (rpm)

Cuplu (kg m) Putere (CP)

1,000 4,0003,0002,000

45 200

35 150

25 100

15 50

0 0

Cuplu
Putere

Performanțe 
excelente și 
tehnologii 
avansate pentru 
siguranță.
A conduce modelul Santa Fe este întotdeauna o experiență plăcută, 
indiferent de condițiile meteo sau tipul de drum.



Mai multe opțiuni pentru tine.

Alb Crystal Argintiu PlatinumAlb Pure Argintiu Titanium Negru Phantom

Bej Chalk Roșu Merlot Maro Tan Albastru Mineral Albastru Ocean View

Culori caroserie Santa Fe:

Alb Creamy

Bej Mystic Gri Hyper Metallic Maro Tan Negru Timeless Roșu Merlot

Albastru Mineral Albastru Ocean View Albastru Space Argintiu Sleek

Culori caroserie Grand Santa Fe:

Jante:

Jante aliaj 19’’ Jante aliaj 19’’Jante aliaj 17’’ Jante aliaj 18’’

*Opțiune valabilă atât pentru modelul Santa Fe, cât și pentru Grand Santa Fe. 
Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de realitate, 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.

Tapițerie:

Piele gri două tonuri  
(disponibil și cu material textil)

Piele neagră un ton*  
(disponibil și cu material textil)

Piele bej două tonuri* 
(disponibil și cu material textil)

Pachet culoare maro



Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
Tel.: +40-21-269.25.23 / +40-21-269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

GARANȚIE
FĂRĂ LIMITĂ
DE KILOMETRI

ANI

Specificații tehnice:
Motor 

Tip R 2.2 VGT

Transmisie 6 AT

Capacitate (cmc) 2.199

Putere maximă  (CP / rpm) 200 / 3.800

Cuplu maxim  (Nm / rpm) 440 / 1750 - 2750

Suspensie

Tip Față / Spate McPherson, bară stabilizatoare / tip multi-braț

Amortizoare Față / Spate Bară stabilizatoare - amortizoare (Gaz)

Frâne

General Circuit dublu în diagonală, sistem de asistență la frânare cu EBD

Tip frâne față ∅ 320 discuri ventilate, etrier cu plăcuțe de frână echipate cu senzori

Tip frâne spate ∅ 302 discuri solide, etrier cu plăcuțe de frână echipate cu senzori
∅ 190 frână de parcare - cuplu înalt

ABS Sistem electronic de distribuție a forței de frânare (EBD)

Tren de rulare

Emisii CO2 mixt (g / km) 177

Consum (l / 100 km)
 - urban
 - extraurban
 - mixt

8
6.1
6.7

Volum rezervor (litri) 64

Transmisie 6 trepte

Sistem de tracțiune 4WD Activ la cuplare
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Este posibil ca unele echipamente ilustrate sau prezentate în acest pliant 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. Imaginile disponibile în acest material sunt cu titlu de prezentare. Datele sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a 
ofertei de produs. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.
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