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Не важливо, який саме день на вас чекає, тому що Santa Fe забезпечить його 
чудовий початок. Із Santa Fe ви і ваша сім’я їздитимете комфотно і стильно і в 
рутинний будень, і на особливу подію, і в давно заплановану подорож. Із Santa 
Fe ви отримуєте краще завжди і в усьому.

Розумна та 
всеохоплююча  
турбота.
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Віднайдіть радість.

Кожна деталь нового Santa Fe і видима, і прихована створена з думкою про 
єдине — сім’ю.
Віднайти радість допоможе висококласний дизайн, що робить яскравішим 
щоденні справи; великий салон, зручний для будь-якого стилю життя, і 
передові технології, які гарантують безпеку щосекунди. 
Зосередьтеся на радісних емоціях своєї сім’ї, а Santa Fe подбає про решту.
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І кожен день винятковий.
Широка, примітна решітка радіатора в Santa Fe плавно зливається з фарами головного 
світла, а динамічні бокові лінії ведуть до задніх фар, які плавно огортають силует автомобіля. 
Ідеально збалансована посадка Santa Fe гарантує відчуття впевненості на дорозі, що 
допомагає зробити кожну мить вашого дня неперевершеною.
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Салон Santa Fe не просто великий, він максимально продуманий для всієї сім’ї. 
М’яка шкіряна поверхня центральної консолі забезпечує приємні візуальні 
та тактильні відчуття з моменту коли ви сідаєте за кермо, а продумано 
розташовані кнопки дозволять легко та зручно керувати різноманітними 
функціями. Надсучасна цифрова приладова панель і LCD-монітор приємні для 
ока та надають усебічну допомогу під час їзди.

І кожен день 
комфортний.
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Електронне кнопкове перемикання передач зручно розташоване на центральній консолі, відеозображення 
«сліпих зон» виводиться на панель приладів, завдяки чому зміна смуги руху стає безпечною та легкою. Кожен 
водій зможе максимально налаштувати автомобіль під себе, індивідуалізувавши режим водіння, кліматичні 
характеристики, мультимедійні вподобання та багато інших функцій. 

Суцільна центральна консоль і електронне кнопкове перемикання передач
Цифрова панель приладів SUPER VISION 12,3’’ Full TFT LCD і система 
відеомоніторингу «сліпих» зон (BVM)

Навігаційна мультимедійна система з кольоровим сенсорним 10,25’’ LCD монітором, бездротовий 
зарядний пристрій для смартфонів
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Складений 
3-й ряд

Складений 3-й ряд 
і складений на 40% 

2-й ряд

Складений 3-й ряд 
і складений на 60% 

2-й ряд

Складені 2-й і 
3-й ряди 

7 місць

2-й і 3-й ряди і салон
Складання одним натисканням / Функція електроприводу дверей 
багажного відділення з інтелектуальною системою відкриття
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У Santa Fe можна не хвилюватися через додаткових пасажирів  чи тривалу 
подорож. Завдяки просторому салону і зручним функціям в автомобіль 
помістяться всі. Одним натисканням кнопки другий ряд сидінь складається і 
відсовується, даючи легший доступ до третього ряду сидінь, а завдяки новим 
платформі та проєктуванню у Santa Fe з’явилося більше місця для пасажирів 
другого ряду та у багажному відділенні, а отже, подорож буде зручною для всіх. 
Завдяки функції електроприводу дверей багажного відділення з інтелектуальною 
системою відкриття  ви зможете відчинити багажне відділення, навіть коли 
зайняті обидві руки.
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Асистент запобігання перехресному зіткненню при русі заднім ходом (RCCA)
Ця функція попереджає водія в разі ризику зіткнення з лівого або правого боку під час заднього 
ходу.  Якщо після попередження ризик зростає, RCCA допомагає зупинити автомобіль.

Асистент дистанційного паркування (RSPA) 
Дозволяє водієві керувати переднім чи заднім ходом автомобіля на відстані, за його межами, 
за допомогою брелока. Водій може керувати автомобілем зовні за допомогою брелока, 
пересуваючи авто вперед чи назад до заїзду чи виїзду з місця парковки.

Розумне застосування 
сучасних технологій.
Одне лише додавання технологій в автомобіль не зробить його безпечнішим. Тому Santa Fe 
розроблений таким чином, щоб розумно мінімізувати щоденні небезпеки та гарантувати 
захист. Виїжджайте з обмеженого простору або незручної парковки спокійно, адже Santa Fe 
завжди вам допоможе. 

Система кругового огляду (SVM)
Чотири HD-камери, встановлені спереду, ззаду та з боків автомобіля, показують 
навколишній простір у режимі реального часу.
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Адаптивний круїз-контроль (SCC)
Підтримка швидкості, заданої водієм, зі збереженням заданої відстані від автомобілів попереду. У разі повної 
зупинки автомобіля попереду, Santa Fe теж повністю зупиниться та рушить вперед автоматично, вслід за ним.

Асистент утримання автомобіля в полосі руху (LFA)
Фронтальна камера фіксує смуги руху, щоб допомогти керувати 
автомобілем і тримати його по центру обраної смуги руху.

Асистент запобігання зіткненню спереду (FCA, поворот на перехресті)
Попередження водія про ризик переднього зіткнення з пішоходом, велосипедистом чи транспортним засобом, який раптово 
загальмував чи зупинився. Якщо після попередження ризик зіткнення збільшується, функція автоматично сприяє екстреному 
гальмуванню. Те саме відбувається в разі наближення зустрічного транспортного засобу під час повороту ліворуч на перехресті.

Старанна та пильна турбота забезпечує готовність до будь-яких ситуацій. Удосконалена система допомоги 
водію в Santa Fe враховує різні умови, у яких водій може неочікувано опинитися, і допомагає прийняти складні 
рішення чи мінімізувати помилки.

Асистент запобігання зіткненню в «сліпих» зонах (BCA)
При увімкненні сигналу повороту під час зміни смуги руху та в разі ризику зіткнення із заднім 
боковим транспортним засобом система видає попередження. Якщо ризик зіткнення після 
попередження зростає, функція автоматично контролює транспортний засіб, щоб уникнути 
зіткнення. Якщо є ризик зіткнення із заднім боком транспортного засобу під час виїзду з 
паралельної стоянки, система автоматично допомагає із екстреним гальмуванням.

Асистент безпечного виходу з автомобіля (SEA)
Ця функція спрацьовує, якщо ззаду наближається транспортний засіб, а пасажир цим часом 
зібрався відчинити дверцята і вийти. Якщо ви спробуєте деактивувати в такій ситуації 
дитячий замок, SEA скасує ваше рішення, щоб задні дверцята лишалися зачиненими.
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Легке керування 
налаштуваннями.
показниками, а й широким набором опцій, як-от динамічною чи комфортною їздою, що 

кожного члена сім’ї та пропонує оптимальний режим водіння для кожного окремого водія.

232

2,5 MPi, бензиновий двигун

180 Максимальна потужність 
к. с. при 6000 об./хв.

Максимальна потужність 
к. с. при 3800 об./хв.

Максимальний крутний момент 
Н*м при 4000 об./хв.

Максимальний крутний момент 
Н*м при 1750~2750 об./хв.440

2,2 CRDi, дизельний двигун

202

Селектор вибору режиму водіння
Просто поверніть селектор, щоби вибрати режим, який підходить вам найбільше: 
COMFORT для щоденної їзди, ECO для оптимальної паливної економічності, 
SPORT для швидкого прискорення або SMART для автоматичного регулювання 
інтервалів перемикання передач залежно від вашого стилю водіння.

Селектор вибору покриття
Коли рух стає ускладненим, режими SNOW, MUD або SAND забезпечать 
оптимальне зчеплення шин залежно від навколишніх умов.
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Потужний і маневрений Santa Fe, обладнаний безліччю опцій для водіння та новою 
платформою, завдяки якій салон став значно просторішим, – це сімейний позашляховик, 
готовий до будь-якої ситуації. Такі функції, як система AWD, яка оптимально розподіляє 
потужність на задні та передні колеса залежно від умов руху, збільшений багажний відсік і 
місце для ніг у другому й третьому рядах, зроблять будь-яку подорож комфортною. 

Нова платформа 
Santa Fe отримав нову вдосконалену платформу, завдяки якій підвищилася стійкість транспортного засобу, 
збільшився багажний відсік і місце для ніг у другому й третьому рядах. Нова платформа, у якій збільшено вміст 
надміцної сталі й застосовано гаряче штампування, сприяє додатковому  захисту в разі зіткнення.

1 060 / 1 040 мм
Місце для ніг у другому ряду (5 сидінь / 7 сидінь)

746 мм
Місце для ніг у третьому ряду

                                    Повний привід
Ця система автоматично розпізнає слизьке покриття  чи нестабільні ситуації, які водій може одразу не помітити, і працює на 
випередження, розподіляючи потужність між передніми та задніми колесами так, щоби постійно підтримувати стійкість.

Шосе Слизька дорогаПоворот

Максимально 782 л
Об’єм багажного відсіку (7 сидінь, третій ряд складено)
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Створити радість 
легко.
Не всі події можуть зачекати, наприклад, особливі моменти із сім’єю. Не варто 
чекати наступного дня, щоб почати дарувати радість. Просторий Santa Fe із 
високоякісною безпекою та інноваційними технологіями ідеально закарбує в 
пам’яті кожну мить.
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Навігаційна мультимедійна система з кольоровим сенсорним 10,25’’ LCD монітором

Функції

Світлодіодні фари головного 
світла Multy MFR

Система стеження за втомою водія (DAW)

Безпечні склопідйомники Преміальна акустика Krell Підігрів передніх сидінь і вентиляція

Цифрова панель приладів  SUPER VISION 
4,2’’ Full TFT LCD

Задні комбіновані ліхтарі Повторювач сигналу повороту на 
зовнішніх дзеркалах

Бокові молдинги Сонцезахисна шторка задніх дверей

Двозонний клімат-контроль

Панорамний дах

Світлодіодні задні комбіновані ліхтарі

Решітка радіатора

Мультимедійна система з кольоровим 
сенсорним 8’’ LCD монітором

Бокове оздоблення

Світлодіодні фари головного світла Bi-LED Система сповіщення про пасажирів позаду

18’’ литі диски17’’ литі диск 20’’ литі диски
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Кольори екстер’єру

Кольори інтер’єру

White Cream (WW2) Typhoon Silver (T2X)Glacier White (W3A) Magnetic Forest (M2F) Phantom Black (NKA) Lagoon Blue (UE3) Rain Forest (R2F) Lava Orange (YR2)Taiga Brown (RN7)

Назва 2.5 MPi Бензиновий 2.2 CRDi Дизельний

Тип двигуна 4-х циліндровий, рядний 6-ти циліндровий, рядний

Об'єм (куб. см) 2 497 2 151

Макс. потужність (к.с. / об.хв.) 180 / 6 000                                                                                              202 / 3 800

Макс. крут. момент (Н*м / об.хв.)    232 /4 000 440 / 1750 - 2750

Гальма

Передні Дискові 17”

Задні Дискові 16”

Підвіска

Передня MacPherson strut

Задня Багатоважільна

Колеса 

235/65 R17, 235/60 R18, 255/45 R20

Технічні характеристики

Загальна висота (з 
урахуванням рейлінгів)

1 685 (1 710)

Загальна ширина
Ширина колії

1 900
1 646

Ширина колії 1 6564 785
2 765

Загальна довжина
Колісна база

Од. виміру: мм

Black One-tone Interior

Cognac Two-tone Interior

Dark Beige Two-tone Interior

Camel Two-tone Interior

● Наведені вище значення є результатами внутрішнього тестування і можуть бути змінені після перевірки.
● Деяке обладнання, проілюстроване або описане в цьому каталозі, може не поставлятися як стандартне обладнання, а бути доступне за додаткову плату.
● Hyundai Motor Company залишає за собою право змінювати технічні характеристики та список доступного обладнання без попереднього повідомлення.
● Наведені приклади доступних кольорів можуть дещо відрізнятися від реальних через обмеження процесу друку.
● Будь ласка, зверніться до найближчого дилера, щоб отримати повну інформацію та доступність кольорів та комплектацій.

Габарити



ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора.
www.hyundai.com.ua

Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього 
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності 
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені 
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків. Транспортні 
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову 
плату, не всі версії моделі включені до цієї брошури. Hyundai Motor Company залишає за собою 
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення. 
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної 
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт місцевого дистриб’ютора Hyundai 
або проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.


