




Čas a příležitosti byly dány každému. Rozdíl ve spokojenosti a vnitřním naplnění se měří tím, zda hodnotu, ať malou nebo velkou, 
kterou přináší náš každodenní život, zachytíme nebo si ji necháme uniknout. Koncept Storm Edge, jenž stojí za designem Santa 
Fe, zachycuje silný a zároveň křehký moment přírodního jevu v jeho průběhu, chvíle na počátku a také na konci bouře. Zachycuje 
pro nás tyto úžasné momenty, které, i když jsou součástí našich životů, lze jen obtížně postřehnout.

Každou chvíli se santa Fe



Přístrojová deska typu Supervision Integrovaná navigace a audiosystém Ionizér ventilační soustavy
Sklápění sedadel  
ze zavazadlového prostoru

Vnitřní prostor stejně jako velikost a flexibilita sedadel Santa Fe byly optimalizovány 
s ohledem na jejich maximálně praktické využití v každé situaci, ať už při podnikání či 
v době volna, při služebních cestách i dovolených s rodinou. Například opěradla zadních 
sedadel jsou dělená v poměru 4:2:4, takže při zachování dvou plnohodnotných míst ve 
druhé řadě lze zároveň pohodlně převážet dlouhé předměty jako jsou třeba lyže. Santa 
Fe poskytuje mnoho možností uspořádání vnitřního prostoru, kterých lze dosáhnout 
snadnou manipulací se sedadly.

V poslední době se již setřely rozdíly v úrovni komfortu a pohodlí mezi vozidly s karosérií typu sedan a SUV. Santa Fe se vyznačuje nejen ergonomicky 
rozvrženým interiérem, pohodlnými sedadly a nejmodernějšími prvky výbavy, takže se v něm cítíte jako v luxusní limuzíně, ale navíc poskytuje flexibilní 
uspořádání interiéru dle nejlepších tradic SUV modelů Hyundai. Santa Fe poskytuje skutečně intenzívní potěšení z jízdy, takže se vám již samotné 
cestování autem stane opravdovou kratochvílí.

vysoKá úroveň KomFortu



Flex steertm  

Posilovač Flex SteerTM umožňuje řidiči 
vybrat mezi třemi režimy nastavení citlivosti 
(Normal/Comfort/Sport)

monitorování tlaku v pneumatikách
inteligentní parkovací systém
varovný systém vyjetí vozu z jízdního pruhu



6-ti stupňové převodovky Systém 7 airbagů Sofistikované odpružení Asistent pro sjíždění ze svahu

Důvodem neustálého vylepšování motorů není jen dosažení vyššího výkonu, rychlejší odezvy či snížení vibrací a hlučnosti. Stále důležitějším se stává 
snižování spotřeby paliva a minimalizace škodlivých emisí. Všechny motory Santa Fe samozřejmě tento trend naplňují a umožňují řidiči plně vychutnat 
zážitek z dynamické jízdy při zachování maximální ohleduplnosti k životnímu prostředí. Navíc pokročilá bezpečnostní opatření od designu po uplatnění 
nejmodernějších prvků výbavy zároveň poskytují nebývale vysokou úroveň ochrany posádky.

svět špičKového výKonu
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2,0 CRDi VGT
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2,2 CRDi VGT 
(aut. převodovka)
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stabilizační systém
Pokročilý stabilizační systém minimalizuje riziko vyjetí vozu ze zvoleného směru při rychlém průjezdu zatáčkou přibrzděním vnitřního zadního kola spolu s přesměrováním točivého 
momentu na zadní nápravu. Stabilizační systém tak pomáhá udržet vozidlo pod plnou řidičovou kontrolou i v případě sportovnějšího způsobu jízdy.



Barevná provedení Karoserie technicKé údaJe

provedení interiéru

Metalické barvy

Titanium Silver T6SSleek Silver N3S

Red Merlot VR6Arabian Mocha N8N

Mystic Beige Y8Y Beach Sand S8N

Blue Glacier V8U Ocean View W8U

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.
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Textilní čalounění

Cross metallic Cross metallic

motor 2,4 Gdi dohc cvvt 2.0 crdi vGt 2.2 crdi vGt
Typ zážehový řadový vznětový řadový vznětový řadový
Zdvihový objem motoru (cm3) 2 359 1 995 2 199
Druh paliva 95 NAT Diesel Diesel
Počet válců 4 4 4
Kompresní poměr 11,3:1 16,5:1 16,0:1
Maximální výkon (kW/k/ot./min.) 141 (192)/6 300 110 (150)/4 000 145(197)/3 800
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.) 242/4 250 383/1 800-2 500 421/1 800-2 500 (436/1800-2 500)*
Příprava směsi vícebodové vstřikování Common Rail Common Rail
Objem palivové nádrže (l) 64
pŘevodové ústroJí
Typ převodovky manuální manuální manuální automatická
Počet převodových stupňů 6 6 6 6
Pohon 4X2 4X2 4X2 4X4 4X4
KAROSÉRIE - 5 dvéřová - DYNAMIKA 5 místná 5 místná 5 místná 5 místná 7 místná 5 místná 7 místná
Maximální rychlost (km/h) 190 187 190 190 190 190 190
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 10,0 11,0 9,4 9,8 9,8 10,1 10,1
spotŘeBa paliva/emise co2 (l/100 km)/(g/km) **
Cyklus - městský kola 17” (18”/19”) 11,8/274 (12,0/280) 8,1/211 (8,2/214) 7,1/185 (7,4/195) 7,3/190 (7,5/197) 7,3/190 (7,5/197) 8,8/232 (8,9/234) 8,8/232 (8,9/234)
Cyklus - mimoměstský kola 17” (18”/19”) 6,9/160 (7,1/165) 4,9/129 (5,2/136) 4,7/125 (5,0/132) 4,7/125 (5,2/137) 4,7/125 (5,2/137) 5,4/142 (5,5/145) 5,4/142 (5,5/145)
Cyklus - kombinovaný kola 17” (18”/19”) 8,7/202 (8,9/207) 6,1/159 (6,3/165) 5,6/147 (5,9/155) 5,7/149 (6,1/159) 5,7/149 (6,1/159) 6,7/175 (6,8/178) 6,7/175 (6,8/178)
hmotnosti 
Provozní hmotnost 
(pohotovostní + 75 kg) (kg) 1 666-1 827 1 777-1 938 1 777-1 938 1 843-2 004 1 877-2 038 1 882-2 043 1 915-2 076

Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 2 510 2 510 2 510 2 510 2 600 2 510 2 600
Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 000 2 000
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 750 750 750 750 750 750 750
Nosnost střechy (kg) 100 100 100 100 100 100 100
roZměry
Celková délka/šířka (mm) 4 690/1 880
Celková výška (mm) 1 675/1 685 - vč. střešních ližin
Rozvor (mm) 2 700
Rozchod vpředu (mm) kola 17”/18”/19” 1 633/1 628/1 628
Rozchod vzadu (mm) kola 17”/18”/19” 1 644/1 639/1 639
Poloměr otáčení (m) 5,45
Minimální světlá výška (mm) 185
Objem zavazadlového prostoru (l) 
- základní/maximální (dle VDA) 585/1570

podvoZeK
Přední/zadní náprava nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem/víceprvková
Přední/zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové

hyundai motor czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4

155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

skladové číslo: H07ND162-01 

* hodnota pro automatickou převodovku
**  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

�  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.

roZměry
Jednotky: mm

Černý jednotónový interiér Béžový dvoutónový interiér
Černý jednotónový
interiér s hnědými sedadly

Kožené čalounění   

CarbonCarbonCarbon

Phantom Black NKA White Crystal pW6 Creamy White NCW

Pastelové barvy

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez
omezení km


