Hyundai
Grand Santa Fe
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• Bixenónové reflektory
a hmlové reflektory z LED
• 19-palcové zliatinové disky
• Zadné skupinové svetlá z LED
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ASISTENČNÉ
SYSTÉMY
ZVYŠUJÚCE
KOMFORT JAZDY
Grand Santa Fe umožňuje komfortnú
jazdu za rozličných podmienok
na ceste a v rôznych situáciách vďaka
asistenčným systémom, ktoré podporujú
vodiča a tým zlepšujú jeho reakcie.

Systém automatického núdzového brzdenia (AEB)
Keď radarové senzory a kamera zaregistrujú iné vozidlo alebo chodcov pred vozidlom, zvukový signál upozorní vodiča na
hroziace riziko kolízie a automaticky aktivuje brzdy na zabránenie kolízie alebo na zmiernenie jej následkov.
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Drive mode

Systém monitorovania mŕtveho uhla (BSD)

Grand Santa Fe poskytuje 3 rozličné režimy
jazdy – Normal, Sport a Eco –, ktoré si vodič
môže zvoliť stlačením tlačidlo podľa nálady
a jazdných podmienok.

Systém monitorovania mŕtveho uhla (BSD) zaregistruje iné
vozidlá v oblasti mŕtvych uhlov vonkajších spätných zrkadiel
alebo vozidlá rýchlo sa približujúce zozadu a upozorní na ne
vodiča akustickým výstražným signálom.

Systém na upozornenie opustenia
jazdného pruhu (LDWS)
Asistenčný systém pomocou kamery registruje čiary
vodorovného dopravného značenia na ceste a upozorní
vodiča, ak má vozidlo tendenciu vybočiť z jazdného pruhu.

S ESC

Bez ESC

Elektronický stabilizačný systém (ESC) s asistenciou 4WD
Elektronický stabilizačný systém (ESC) s asistenciou 4WD znižuje riziko vybočenia zo želaného smeru pri rýchlom vjazde do zákruty.
Asistencia 4WD zvýši krútiaci moment prenášaný na zadné kolesá a elektronický stabilizačný systém ESC najprv vopred primerane
pribrzdí vnútorné zadné koleso v zákrute, kým sa aktivujú bežné funkcie ESC. Vďaka tomu je vozidlo stabilnejšie, lepšie ovládateľné
a výrazne agilnejšie.
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UŽITOČNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRVKY
Starostlivé asistenčné systémy
predvídajú veľké aj malé riziká, ktoré
môžu hroziť počas jazdy. Primerané
bezpečnostné opatrenia vás chránia pri
každej jazde.

Inteligentný parkovací asistent (SPAS)
Ultrazvukové senzory okolo vozidla identifikujú vhodné parkovacie miesto a potom systém SPAS ovládaním riadenia
automaticky zaparkuje vozidlo.
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Sústava 7 airbagov

Dynamické odbočovacie svetlá (DBL)

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (SHB)

Grand Santa Fe má na zvýšenie ochrany posádky
pri nehode štandardne čelné airbagy, bočné
airbagy vpredu, bočné závesové airbagy pre
obidva rady sedadiel a kolenný airbag vodiča.

Hlavné reflektory sa natáčajú do smeru natočenia volantu
a prispôsobujú sa rýchlosti vozidla, čím optimalizujú
osvetlenie cesty v noci.

Keď kamera zaregistruje iné vozidlá vpredu a v proti
smere alebo verejné osvetlenie, asistent diaľkových svetiel
automaticky prepne z diaľkových svetiel na tlmené, aby
nedochádzalo k oslňovaniu iných vodičov a chodcov.

Systém monitorovania okolia vozidla (AWM)
Pomocou kamier namontovaných na prednej a zadnej časti karosérie,
ako aj na obidvoch bokoch systém monitorovania okolia vozidla (AVM)
poskytuje pohľad okolo vozidla v okruhu 360 stupňov pre optimálny
výhľad vodiča v tesnom priestore.
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2.2 CRDi
naftový motor
Max. výkon
Max. krútiaci moment 

7,0 l/100 km
147 kW (200 k)/3 800 min-1
440 Nm/1 750 ~ 2 750 min-1

Každá jazda vo vás zanechá trvalý dojem z technológie šetrnej k životnému
prostrediu, ktorá poskytuje dynamický výkon pri minimálnej spotrebe
paliva. Komfortné a tiché motory vhodné do mesta aj na dlhé trasy zvyšujú
spokojnosť po každej jazde.
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NAJMODERNEJŠÍ
KOKPIT
PRISPÔSOBENÝ
ČLOVEKU
Najmodernejšie komfortné technológie sú
spojené s jemnými detailmi zvyšujúcimi
pôžitok pri každej jazde.

Navigačný systém a audiosystém
Navigačný systém má farebný dotykový monitor TFT s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov) na pohodlné ovládanie
a na zobrazovanie multimediálneho obsahu. Premium sound system má osobitný zosilňovač napájajúci sústavu
10 reproduktorov.
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Panoramatické strešné okno

Prístrojová doska Supervision s farebným displejom TFT LCD

Multifunkčný volant

Panoramatické strešné okno poskytuje inten
zívnejší zážitok z jazdy s otvorenou strechou ako
konvenčné strešné okno vďaka absencii strednej
priečky stropu a elektricky ovládaným roletám.

Združený prístroj doplnený farebným displejom s uhlopriečkou
10,7 cm (4,2") jasne a logicky zobrazuje prevádzkové informácie
a vhodne dopĺňa futuristický dizajn interiéru Grand Santa Fe.

Multifunkčný volant obsahuje ovládacie prvky
audiosystému, telefónu a tempomatu. Vodič
môže vybrané funkcie pohodlne a bezpečne
ovládať bez odpútania pozornosti od premávky.

11

6

VARIÁCIE SEDADIEL
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Grand Santa Fe poskytuje vysoké pohodlie na všetkých troch radoch sedadiel v kombinácii s variabilne konfigurovateľným interiérom.
Pri 7-sedadlovej verzii je sklopné sedadlo v 2. rade delené v pomere 4 : 2 : 4 a dve samostatné sedadlá v 3. rade sa dajú naplocho zaklopiť do p
 odlahy
na zväčšenie batožinového priestoru. Pri 6-sedadlovej verzii majú pasažieri v 2. rade väčší komfort vďaka samostatným sedadlám s lakťovými
opierkami. Vašim výletom s celou rodinou v Grand Santa Fe nič nestojí v ceste.
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Pamäť nastavenia sedadla vodiča

Sedadlá v 2. rade

Systém sklápania sedadiel v 2. rade

Integrovaná pamäť (IMS) umožňuje uložiť
a v prípade potreby stlačením tlačidla pohodlne
vyvolať dve nastavenia sedadla vodiča
a vonkajších spätných zrkadiel.

Sedadlá v 2. rade sú sklopné a delené v pomere
4 : 2 : 4 na zvýšenie variability interiéru pri
preprave osôb a rozmerného nákladu.

Sklopné sedadlá v 2. rade umožňujú lepší
prístup do zadnej časti kabíny a na zväčšenie
batožinového priestoru sa dajú pohodlne
sklopiť potiahnutím páčky.
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VEĽKORYSÝ
VNÚTORNÝ
PRIESTOR
Efektívne usporiadanie sedadiel,
účinná ventilačná sústava a s tarostlivo
premyslené komfortné prvky spríjemňujú
jazdu vo veľkorysej kabíne.

Komfortná zadná časť kabíny
V Grand Santa Fe sa pohodlne cestuje aj na zadných sedadlách vďaka rozličným komfortným prvkom. Zadná časť kabíny má
nezávislú klimatizáciu a kúrenie, konektor USB na nabíjanie mobilného telefónu pre cestujúcich v 3. rade sedadiel a pri
6-sedadlovej verzii držiaky na nápoje pre cestujúcich v 2. rade sedadiel. Dve sedadlá v 3. rade sa dajú individuálne sklopiť
na zväčšenie batožinového priestoru.
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Inteligentné veko batožinového priestoru

Automatická klimatizácia

Vyhrievanie a ventilácia sedadiel

Ak stojíte v blízkosti dverí batožinového priestoru
3 sekundy s kľúčom smart key vo vrecku, dvere
batožinového priestoru sa automaticky otvoria.

Vodič a spolujazdec vpredu si môžu individuálne nastaviť
teplotu; osobitné ventilačné mriežky vytvárajú príjemnú
klímu v zadnej časti kabíny.

Predné sedadlá sú vybavené ventiláciou, ktorá zabezpečuje
cirkuláciu vzduchu v lete na zvýšenie komfortu. Sedadlá
v 1. a 2. rade sú elektricky vyhrievané na zvýšenie pohody
v chladnom počasí.
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Užívajte si pobyt v centre veľkolepej symfónie
štýlu, dynamiky, komfortu a slobody Grand Santa Fe.
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ÚPRAVA INTERIÉRU

Čierny jednofarebný

Béžový dvojfarebný

Koža

Farebný komplet Burgundy

Koža TOP na želanie

Koža

FARBY KAROSÉRIE

YAC
Creamy white
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M8S
Sleek silver

P2S
Hyper metallic

Y9Y
Mystic beige

VR4
Red merlot

YN9
Tan brown

VU9
Mineral blue

W9U
Ocean view

TU9
Space blue

RB5
Timeless black

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery
Celková dĺžka (mm)
Celková šírka (mm)
Celková výška – bez strešných lyžín/so strešnými lyžinami (mm)
Rázvor (mm)
Rozchod vpredu (mm)
Rozchod vzadu (mm)
Polomer otáčania (m)
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 213/214
Motor
Typ
Zdvihový objem motora (cm3)
Druh paliva
Počet valcov
Kompresný pomer
Max. výkon (kW/k/ot./min.)
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)
Príprava zmesi
Objem palivovej nádrže (l)
Prevodovka & pohon
Typ
Pohon
Výkon
Max. rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)
Spotreba paliva (l/100 km)
Cyklus
– mestský
– mimomestský
– kombinovaný
Emisie CO2 (g/km)

HMOTNOSŤ
Prevádzková hmotnosť (kg) = pohotovostná + 75 kg
Celková hmotnosť (kg)
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)
Maximálne zaťaženie strechy (kg)
RIADENIE

4 905
1 885
1 685/1 695
2 800
1 628
1 639
5,62
180
634/1 842
2.2 CRDi VGT
vznetový radový
2 199
NM
4
16,0 : 1
147/200/3 800
440/1 750 – 2 750
Common Rail
71

hrebeňové s elektrickým
posilňovačom riadenia

Typ
ZAVESENIE

nezávislé McPherson
so stabilizátorom
viacprvkové

Predných kolies
Zadných kolies
BRZDY
Predné
Zadné
PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík

6–stupňová automatická
4x4
6-miestna verzia 7-miestna verzia
201
201
9,9
9,9
8,3
6,3
7,0
184

kotúčové s vnútorným chladením
kotúčové
235/55 R19 Premium

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Servisný interval: 30 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr
Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny
údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien
vzniknúť.
• Uvedené hodnoty boli zistené pri interných testoch.
• Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok.
• Hyundai Motor Company si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Farby v katalógu sa môžu líšiť od skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače.
• Poraďte sa, prosím, so svojím predajcom o dostupnosti farieb a poťahov.

8,3
6,3
7,0
184

ROZMERY

1 685
955

2 800
4 905

1 150

DISKY

(so strešnými lištami: 1 695)

Jednotka: mm

1 628
1 885

6-miestna verzia 7-miestna verzia
1 906 – 2 043
1 920 – 2 057
2 600
2 630
2 000
2 000
750
750
100
100

1 639

19-palcové zliatinové
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Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených
km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez
autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa
podmienok stanovených v záručnej knižke.

Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
skladové číslo: 045049C

Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť
od skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu
pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok
a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo
zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím
predajcom Hyundai o detailoch.

