Hyundai Santa Fe

Izpopolnjen do zadnje podrobnosti.
Hyundai Santa Fe.
Prav v vsakem prevoženem kilometru Santa Fe izžareva prestiž in eleganco.
Splošen vtis prefinjenosti potrjujejo sofisticirane linije, ki se stekajo v značilni
šesterokotni maski motorja, odlični ksenonski žarometi, nepogrešljive LED luči
in atraktivne luči za meglo. Pridih elegance in športnosti Santa Fe dodajajo
razkošna aluminijasta platišča. Pod izjemno oblikovano karoserijo se skriva
impresiven portfelj novih varnostnih tehnologij, funkcij za večanje udobja in
naprednih rešitev, ki zagotavljajo nepozabno vozno izkušnjo.
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Zanesljiv v vsaki situaciji.
Pogled na Santa Fe navdahne z neizmernim zaupanjem. Santa Fe ga upraviči z vgrajenimi inteligentnimi
varnostnimi tehnologijami, ki omogočajo celovito zaščito potnikov in pešcev. Zagotavljanje varnosti
je ena vitalnih komponent Hyundaijeve filozofije in področje, kjer je Santa Fe popolnoma suveren.
Optimizirani Euro6 dizelski in bencinski motorji so na voljo s šest-stopenjskima ročnim ali samodejnim
menjalnikom.

Sistem za preprečevanje naleta (AEB). Za učinkovito varovanje pred
naletom skrbi z radarskimi valovi in kamero ter v primeru nevarnosti
trčenja z vozilom ali pešci samodejno zavira.

Sistem za nadzor mrtvih kotov (BSD). Senzorji, vgrajeni v zadnjih
bokih avtomobila, zaznajo bližino vozila v mrtvem kotu ter ob aktivaciji
smernika sprožijo zvočno opozorilo.

Sistem samodejnega uravnavanja razdalje. Sistem močno razbremeni
voznika ter povečuje varnost in udobje. Združuje funkcije tempomata in
radarskega senzorja. Ko je sistem vključen, samodejno vzdržuje izbrano
oddaljenost od spredaj vozečega vozila in temu ustrezno prilagaja
hitrost vožnje.

Sistem za samodejno zasenčenje žarometov (HBA). Sistem s pomočjo
kamere nenehno spremlja približevanje nasproti vozečih vozil in
samodejno izklopi dolge luči ter s tem prepreči neprijetno bleščanje.
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Kabina Santa Fe je mojstrovina ergonomije, kjer so visoko kakovostni
materiali predstavljeni na posebej prefinjen način.
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Udobje, ki prebudi užitek v vožnji.
Začne se z udobnimi sedeži z odličnim oprijemom v prostorni, ergonomsko optimizirani kabini. Enako
udobje je namenjeno prav vsem potnikom. Izjemno počutje je v Santa Fe zagotovljeno še z visoko
kakovostnimi materiali in naprednimi funkcijami, ki skrbijo, da je sleherna vožnja sproščujoča ter
zabavna.

Panoramska sončna streha. Veliko panoramsko strešno okno daje
potniški kabini izjemno zračnost. S pritiskom na gumb se odpre in
napolni notranjost s svežim zrakom ter sončno svetlobo. Odbojnik vetra
se dvigne samodejno in zmanjšuje hrup.

Ogrevanje sedežev & funkcija prezračevanja. Uživajte prijetno
toplino ogrevanih sedežev v hladnih dneh in osvežujoč občutek hlajenja
sprednjih sedežev, katerega v vročih dneh zagotavlja priročna funkcija
prezračevanja.

Avdio vizualni navigacijski sistem. Navigacijski sistem visoke kakovosti
združuje 8 palčni barvni TFT zaslon na dotik in izjemno jasnost
predvajanja digitalnega radia (DAB).

Infinity premium avdio sistem. Dvanajst zvočnikov, 630 Wattov in
QuantumLogic Surround sistem (QLS) zagotavljajo potnikom bogato,
večdimenzionalno izkušnjo.
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Pomoč na sleherni poti.
Santa Fe ponuja številne inteligentne rešitve, ki olajšajo vsakodnevno vožnjo. Napredne tehnologije
omogočajo brezskrbno parkiranje in manevriranje v ozkih prostorih, pametna prtljažna vrata pa
zagotavljajo prostoročni dostop do velikodušno odmerjenega prtljažnega prostora, ki z zloženimi zadnjimi
sedeži v ravno dno sprejme zajetnih 1.680 litrov tovora. Santa Fe sprejme vse, razen kompromisov.

Pametna prtljažna vrata. Prtljažnik Santa Fe se samodejno odpira, ko
v bližini zazna vaš pametni ključ. Tako je nalaganje prtljage enostavno
tudi takrat, ko imate polne roke.

Kamera za vzvratno vožnjo. Manevriranje v ozkih prostorih olajša
nabor strateško nameščenih kamer, ki omogočajo 360 stopinjski pogled
na bližnjo okolico vozila.

Aktivna pomoč pri bočnem in vzvratnem parkiranju z asistenco za
zapuščanje parkirnega mesta (SPAS). Aktivirani senzorji opredelijo primerno
parkirno mesto, ocenijo razdaljo do vozila spredaj in zadaj ter usmerjajo
avto na prazno parkirno mesto. Vse kar morate storiti je, da nadzirate plin in
zavoro ter prestavite v ustrezno prestavo.

Povečljiv prostor za noge zadaj. Potniki v drugi vrsti lahko s pomikom
zadnjih sedežev nazaj sproščeno uživajo v do 270 mm večjem prostoru
za noge.
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Pester izbor. Nesporno razkošje.

BARVE NOTRANJOSTI

Prikrojite svojega Santa Fe po lastnih željah. Na voljo je široka paleta kakovostnih materialov in barv ter originalne dodatne opreme,
ki vam omogočajo, da postane vaš Santa Fe odraz vaše individualnosti.

BARVE ZUNANJOSTI
* kovinska barva
** mineralna barva

Usnjeno oblazinjenje v sivi barvi
(možno tudi oblazinjenje v blagu)

Creamy White (NCW)

White Crystal (PW6)**

Vanilla White (3M)

Sleek Silver (N3S)*

Titanium Silver (T6S)*

Phantom Black (NKA)**

Chalk Beige (VY2)*

Mystic Beige (Y8Y)*

Red Merlot (VR6)**

Tan Brown (YN7)**

Mineral Blue (VU2)*

Ocean View (W8U)*

MERE

Usnjeno oblazinjenje v črni barvi
(možno tudi oblazinjenje v blagu)

1685 mm

Usnjeno oblazinjenje v bež barvi
(možno tudi oblazinjenje v blagu)

2700 mm
4700 mm
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1880 mm

Usnjeno oblazinjenje v rjavi barvi

Individualna mobilnost danes ne predstavlja le
načina, kako priti od točke A do točke B. Je mnogo
več. Avto predstavlja način življenja posameznika.
To je mesto, kjer premišljujemo o dnevu, ki je pred
ali za nami, razmišljamo o prihodnosti, uživamo v
odlični glasbi ali pa celo za trenutek pobegnemo
pred vsakdanjimi obveznostmi.

Cilj Hyundaija je ustvariti nove vrednote in novo
kulturo, ki nadgrajuje doživetje v vozilu. Hyundai
ni več samo avtomobilsko podjetje. Stremi k
spremembi, ki bo v celoti preoblikovala koncept
prevažanja. Je globalno podjetje, ki brez strahu
podira meje.

Sedaj je priložnost, da vstopimo v novo obdobje
avtomobilske industrije. Z mislijo na to, je bil
oblikovan nov slogan blagovne znamke, ki povzema
našo pripravljenost za velik preskok. Vodil nas
bo, da bomo postali družba, ki bo uresničevala
vizionarske ideje in ustvarjala vizionarska vozila
za ljudi in planet.

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

Tehnični podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila prodajalca. Na porabo goriva in emisije CO 2 posameznega vozila poleg
njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki. Slike so simbolne. Tehnični podatki in oprema se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila prodajalca.
Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 1/2016

NOVA MISELNOST,
NOVE MOŽNOSTI

