
Nový Santa Fe 2.0 CRDi VGT 136 kW 8st. aut. 4x4 ELEGANCE
Cena celkom: 40 650 €

Zhrnutie

Model
Nový Santa Fe

34 990 € (základná cena)

Motor a prevodovka
2.0 CRDi VGT 136 kW 8st. aut.
4x4
0 €

Farba
Stormy Sea

+ 660 €

Interiér
Kožené čalúnenie
sedadiel (sivá)

0 €

Stupeň výbavy
ELEGANCE

+ 5 000 €

Prevodovka a pohon
8-stupňová automatická prevodovka●

ISG (Stop Go systém)●

Vonkajšia výbava
Rozmer pneumatík 235/60 R18●

Zliatinové disky kolies●

Dojazdové rezervné koleso zliatinové●

Predné projektorové svetlomety●

Predné full LED svetlomety●

Predné hmlové svetlomety/LED●

LED denné svetlá a zadné LED svetlá●

Vonkajšie zrkadlá vo farbe vozidla s ukazovateľmi smeru●

Mriežka chladiča v kombinácii čierna/chróm●

Zadný spojler/strešné lyžiny●

Chrómované kľučky dverí●

Bezpečnosť
Pohon všetkých kolies s aktívnym prenosom krútiaceho momentu a●

systémom LOCK
Antiblokovací systém ABS + brzdový asistent BAS●

Elektronický stabilizačný systém ESC a management stability vozidla VSM●

vrátane kontroly stability prívesu
Asistent na rozjazd do kopca HAC + asistent na kontrolovaný zjazd z●

kopca DBC
Elektronický systém riadenia prešmykovania kolies TCS●

Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)●

Predné bočné airbagy/Okenné airbagy vpredu a vzadu●



Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold●

Signál núdzového brzdenia ESS●

Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA – detekcia vozidiel,●

chodcov a cyklistov
Systém na sledovanie únavy vodiča DAW●

Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA●

Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS●

Úchyty na detskú sedačku (Isofix) – krajné sedadlá v 2. rade a sedadlo●

spolujazdca

Vnútorná výbava a komfort
Elektrický posilňovač riadenia – Flex Steer (pre M/T)/Drive Mode (pre A/T)●

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant●

Kožený volant a hlavica radiacej páky●

Vyhrievaný veniec volantu●

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou opierkou/spolujazdca●

Kožené čalúnenie sedadiel●

Vyhrievanie predných/zadných sedadiel●

Posuvné zadné sedadlá delené v pomere 6 : 4 a sklopné nastaviteľné●

operadlo delené v pomere 6 : 4
Predná a zadná lakťová opierka●

Kožou potiahnutá prístrojová doska●

Prístrojová doska Supervision so 7" farebným TFT displejom●

Solárne predné sklá a zatmavené sklá zadných okien●

Palubný počítač●

El. ovládanie okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu (impulzné●

ovládanie okien)
Smart Pack (Inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom, alarm, imobilizér,●

kľučky s osvetlením)
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie zrkadlá/sklopné s osvetlením●

nástupného priestoru
Automatická dvojzónová klimatizácia (vr. chladenia priehradky●

spolujazdca)
Ventilačné výduchy v B-stĺpikoch pre druhý rad sedadiel●

Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu●

Adaptívny tempomat s funkciou „auto stop a štart“●

Dažďový a svetelný senzor●

Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA●

Manuálny asistent maximálnej povolenej rýchlosti●

Kryt batožinového priestoru a fixačná sieť●

Predné a zadné parkovacie senzory●

Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo s kompasom●

Audio
Integrovaná navigácia s 8" farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android●

Auto/Live Services
Zadná parkovacia kamera●

Ovládanie audiosystému na volante●

AUX + USB + Bluetooth●

Mapové podklady integrovanej navigácie počas obdobia trvania záruky●

(raz ročne)
Počet reproduktorov 6●

Príplatková výbava

Celková cena príplatkovej výbavy: 0 €



Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovensko
Galvaniho 17A, 821 04 Bratislava, Slovakia
Tel.: 02/3217 1100
www.hyundai.sk

* Obrázok auta v tejto farbe nie je dostupný
** Len skladové vozidlá.

Cena celkom: 40 650 €


