


STYLOVÝ ŽIVOT
Váš život získá na stylu a bude naplněn bohatstvím 
 nevšedních zážitků plných pohody a radosti z cestování











Není to jen Vaše rodina, s kým rádi prožíváte příjemné okamžiky. 
Je to i příroda, odpočinek, vzpomínky a Grand Santa Fe.
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Posilovač řízení Flex Steer 
Flex Steer umožňuje řidičům vybrat si podle svých 
preferencí jeden ze tří jízdních režimů (Normal/
Comfort/Sport). Speciální tlačítko na volantu se 
snadno ovládá a může být aktivováno za jízdy 
i u stojícího vozu.

Elektronicky řízený stabilizační systém VSM s integrovaným řízením pohonu všech kol
VSM s integrovaným řízením pohonu všech kol zahrnuje funkce, které minimalizují riziko opuštění 
vozovky v případě, že vjedete do zatáčky příliš rychle. Dřív, než by došlo k aktivaci konvenčního 
stabilizačního systému, nasměruje integrované řízení pohonu všech kol více hnací síly na zadní kola 
a VSM přibrzdí vnitřní zadní kolo, aby bylo včas optimalizováno chování vozidla. Výsledkem je větší jízdní 
stabilita, lepší ovladatelnost a agilnější chování vozidla.

S VSM

Bez VSM

6stupňová automatická převodovka
Provozní vlastnosti šestistupňové automatické 
převodovky modelu Grand Santa Fe, která byla 
vylepšena z hlediska účinnosti, hospodárnosti 
a odolnosti, poskytují řidiči radost z jízdy při 
maximálním komfortu.

Soustava airbagů
Optimalizovaný systém airbagů minimalizuje riziko poranění nejen řidiče, 
ale také spolucestujících vpředu i na zadních sedadlech. Boční airbagy 
minimalizují riziko poranění při bočním nárazu, zatímco kolenní airbag 
chrání kolena a holeně řidiče v případě čelního nárazu.



Hyundai Motor Company vyvíjí pokrokové motory, které 
jsou kompaktní a lehké, maximálně výkonné, hospodárné 
a ekologické. Mezi ně patří i vznětový motor 2.2 CRDi v modelu 
Grand Santa Fe, jenž dokonale splňuje nároky na výkonovou 
charakteristiku a hospodárnost vozů SUV. Má také nemalý 
podíl na výjimečném potěšení z jízdy, díky nejvyššímu výkonu 
145 kW (197 k)/3800 min-1 a maximálnímu točivému momentu 
436 Nm/18002500 min-1.
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EMOCIONÁLNÍ TECHNIKA



Multifunkční volant 
Pomocí různých ovládacích prvků na volantu může řidič snadno ovládat 
funkce audiosystému a tempomatu za jízdy, aniž by byla odváděna jeho 
pozornost od sledování dopravní situace.

Inteligentní parkovací systém SPAS  
(Smart Parking Assist System) 
Ultrazvukové senzory na vozidle vyhledají 
prostor  pro zaparkování a inteligentní parko
vací poloautomatický systém ovládá řízení, aby 
vozidlo pohodlně zaparkovalo.

Navigace a audiosystém 
Pokrokový navigační systém se 7" displejem 
Vám umožní pohodlně sledovat různé provozní 
informace. Můžete si užívat také krystalicky 
čistého zvuku při poslechu rádia, CD disků či 
souborů MP3 z audiosystému,  vybaveného 
prémiovou zvukovou  aparaturou včetně 
externího  zesilovače a subwooferu.

Prémiová zvuková aparatura

Přístrojová deska Supervision 
s integrovaným barevným displejem 
Ostřejší a elegantnější panel přístrojů typu 
Supervision je vybaven 4,2" displejem TFT 
LCD, který usnadňuje sledování různých 
provozních informací, jako například pokyny 
od varovného systému vyjetí vozu z jízdního 
pruhu LDWS (Lane Departure Warning 
System) a systému monitorování tlaku 
vzduchu v pneumatikách TPMS (Tire Pressure 
Monitoring System).

Prémiový audiosystém



Elektricky ovládané zadní výklopné dveře 
Nakládání a vykládání zavazadel je nyní ještě 
snadnější díky tlačítku na místě řidiče, v dálkovém 
ovládání, nebo na zadních výklopných dveřích, 
které lze ovládat jednoduchým dotykem prstu.

Dálkové sklápění druhé řady sedadel 
Uspořádání zadních sedadel modelu Grand Santa 
Fe poskytuje cestujícím maximální komfort. Funkce 
dálkového sklápění druhé řady sedadel páčkou 
v zava zadlovém prostoru umožní pohodlné 
a praktické  rozšíření místa pro náklad.

Grand Santa Fe zaručuje optimální prostor a pohodlí na všech sedmi sedadlech, od první až 
po třetí řadu, a to díky praktickému uspořádání interiéru, který poskytuje útulný komfort 
bez ohledu na zvolenou konfiguraci. Prostřední řada sedadel je dělená v poměru 4:2:4 
a obě zadní řady lze složit pro přepravu různorodého nákladu. Zadní sedadla jsou sklopná 
pro maximální praktičnost. Takže nyní už jen potřebujete sestavit plány pro rodinný výlet 
v Grand Santa Fe.

VARIANTY 
USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL
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Panoramatické střešní okno
Panoramatické střešní okno modelu Grand Santa Fe s otvírací posuvnou 
přední částí nabízí ještě lepší výhled a pohodlí v porovnání s konvenčními 
panoramatickými střešními okny, protože se obejde bez prostřední 
stropní příčky a používá elektricky ovládané sluneční clony.

Vyhřívaná sedadla 
Vyhřívaná sedadla v první a druhé řadě zajišťují 
pocit útulného tepla, takže si cestující mohou 
užívat příjemnou jízdu i v nejmrazivější zimě.

Elektricky ovládaná sedadla řidiče i spolujezdce s pamětí 
Ergonomicky navržená přední sedadla řidiče a spolujezdce lze pohodlně nastavit do polohy, která 
dokonale vyhovuje postavě sedící osoby, zatímco úroveň komfortu zvyšuje bederní opěrka nastavitelná 
ve čtyřech směrech a opěrky hlavy ovládané tlačítkem. Sedadlo řidiče je navíc vybaveno pamětí, která 
automaticky uloží nastavení sedadla a vnějších zpětných zrcátek.

Dvouzónová automatická klimatizace 
Řidič a spolujezdec vpředu si mohou nasta-
vit vlastní teplotu, zatímco výdechy ventilační 
soustavy pro druhou řadu vytvářejí příjemné 
prostředí pro osoby sedící vzadu.

Klimatizace pro třetí řadu sedadel 
Také cestující ve třetí řadě sedadel mohou 
ovládat teplotu v zadní části interiéru díky 
samostatnému systému topení a klimatizace.



Zadní sdružené LED svítilny 
Zadní LED svítilny dávají na odiv sofistikovaný design, který 
poskytuje  výjimečnou viditelnost. A navíc jsou vybaveny funkcí 
varov ných světel při nouzovém brzdění ESS (Emergency Stop 
Signal),  která ještě efektivněji zabraňuje riziku kolize.

Xenonové světlomety a obrysová LED světla 
Xenonové světlomety a obrysová LED světla Vám poskytnou lepší 
viditelnost, a přispějí tak k bezpečnosti jízdy.

Mlhovky a LED světla pro denní svícení 
Model Grand Santa Fe je vybaven mlhovými světlomety, které 
vylepšují viditelnost v mlze, a LED světly pro denní svícení, díky 
nimž Vás ostatní řidiči a chodci lépe uvidí během dne.





Vůz, s nímž objevíte svůj skrytý potenciál; vůz, který Vás bude inspirovat novou energií 
a otevře vzrušující novou kapitolu Vašeho života  Grand Santa Fe.

POJEDE VŽDY S VÁMI…
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PROVEDENÍ INTERIÉRU

Béžový dvoutónový interiérČerný jednotónový interiér

19" kola z lehkých slitin

Creamy White
YAC

Sleek Silver
M8S

Hyper Metallic
P2S

Glacier
V9U

Ocean View
W9U

Hunter Green
X9E

Mystic Beige
Y9Y

Arabian Mocha
N9N

Timeless Black
RB5

Red Merlot
VR4

Kožené čalouněníKožené čalounění

Ozdobný dekor  3D carbonOzdobný dekor  3D carbon
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BAREVNÁ PROVEDENÍ KAROSÉRIE

Jednotky: mmROZMĚRY KOLA

Pastelové barvy

Metalické barvy



TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE
Typ 5dveřová, 7místná
MOtOR 2.2 CRDi VGt
Typ vznětový řadový
Zdvihový objem motoru (cm3) 2 199
Druh paliva Diesel
Počet válců 4
Kompresní poměr 16,0:1
Maximální výkon (kW/k/ot./min.) 145 (197)/3 800
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.) 436/1 8002 500
Příprava směsi Common Rail
Objem palivové nádrže (ℓ) 71
PřEVODOVÉ úStROjí
Typ převodovky automatická
Počet převodových stupňů 6
Pohon 4×4
DYNAMIKA
Maximální rychlost (km/h) 200
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 10,3
SPOtřEBA PALIVA/EMISE CO2 (ℓ/100km)/(g/km) *
Cyklus  městský 9,9/260
Cyklus  mimoměstský 6,2/164
Cyklus  kombinovaný 7,6/199
HMOtNOStI 
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg) 1 9912 131
Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 2 630
Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 2 000
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 750
Nosnost střechy (kg) 100
ROZMĚRY
Celková délka (mm) 4 915
Celková šířka (mm) 1 885
Celková výška (mm) 1 685/1 695  vč. střešních ližin
Rozvor (mm) 2 800
Rozchod vpředu (mm) 1 628
Rozchod vzadu (mm) 1 639
Poloměr otáčení (m) 5,62
Minimální světlá výška (mm) 180
Objem zavazadlového prostoru (ℓ)  základní/maximální (dle VDA) 634/1 842
PODVOZEK
Přední náprava nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem
Zadní náprava víceprvková
Přední / zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové

*  Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory.  
CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění).  
Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km 
Záruka 12 let na prorezivění karoserie 

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez
omezení km



www.facebook.com/hyundaiworldwide 
www.youtube.com/hyundaiworldwide

plus.google.com/+hyundai

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než 
jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí 
jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský 
růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. 
Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení 
zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový 
slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude 
překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4

155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

skladové číslo: H07ND169

●  Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat 
provedení dováženému do ČR.

●  Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie 
a čalounění interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.

● Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
●  Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího 

upozornění.




