„ Santa Fe“

Atnaujintas iki
smulkmenų.
Atidus žvilgsnis į ”Santa Fe“
patvirtina bendrą naujumo įspūdį.
Jis aiškiai matomas subtiliai išlenktų
plokštumų linijose aplink naujas
šešiakampes priekines groteles,
ksenoninius priekinius, LED dienos
šviesų ir akį traukiančius rūko
žibintus. Prie naujo stiliaus ir
automobilio sportiškos išvaizdos
prisideda nauji lengvo lydinio
ratlankiai. Po kėbulo metalu slepiasi
įspūdingas naujų saugos, komforto
ir patogumo technologijų rinkinys,
sukuriantis puikias važiavimo
emocijas.
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”Santa Fe“ išvaizda kelia neabejotiną pasitikėjimą. Jį kuria protingos aktyvios saugos
technologijos, suteikiančios vienodą apsaugą automobilio keleiviams ir pėstiesiems.
Kasdienio važinėjimo palengvinimas yra esminis ”Hyundai“ filosofijos elementas,
o ”Santa Fe“ puikiai atlieka šią užduotį. Galios šaltinis yra dyzelinis variklis su
200 hp (147 kW) atiduodamąja galia ir šešių pavarų automatine pavarų dėže.

Autonominis avarinis stabdymas (AEB). Radiolokatoriaus ir vaizdo
kamerų jutikliai aptinka galimą susidūrimą kelyje, įspėja vairuotoją
ir, prireikus įjungia stabdžius, kad būtų išvengta arba sumažinta žala
pėstiesiems ir kitiems automobiliams. Galimas su „Premium“ įranga.

Pažangus, išmanusis pastovaus greičio valdymas. Ši sistema padidina saugumą ir sumažina įtampą, išlaikydama nustatytą atstumą
iki priekyje važiuojančio automobilio, automatiškai sumažindama
arba padidindama nustatytą greitį pagal eismo sąlygas. Galimas su
„Premium“ įranga.

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD). Galiniuose automobilio šonuose sumontuoti jutikliai aptinka artėjantį per veidrodėlius
nematomą automobilį ir įjungia įspėjimo lemputę šoniniame
veidrodėlyje bei garso signalą, jeigu yra įjungtas posūkio signalas.
Galimas su „Style“ ir „Premium“ įranga.

Tolimųjų žibintų perjungimas (HBA). Kai aptinkamas priekyje
važiuojantis automobilis, priekiniai žibintai automatiškai persijungia iš
tolimųjų šviesų į artimąsias šviesas, kad neakintų kitų vairuotojų. Galimas su „Style“ ir „Premium“ įranga.

Visą įrangos sąrašą galite rasti interneto svetainėje www.hyundai.lt arba kreipkitės į įgaliotą „Hyundai“ atstovą.

Pasitikėjimas
bet kokioje situacijoje.
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Jis prasideda nuo tinkamų proporcijų ir patogių atsiremti sėdynių
erdviame ergonomiškai optimizuotame salone. Tai apčiuopiamas
komfortas visiems keleiviams. Tačiau ”Santa Fe“ komfortas apima
ir pojūčius. Tai kokybiškų medžiagų ir aukščiausios klasės funkcijų
kuriamas gerovės pojūtis, susijęs su atsipalaidavimu.

Panoraminis stoglangis. Vienu mygtuko paspaudimu atsidarantis
itin didelis panoraminis stoglangis sukuria atviros erdvės jausmą
važiuojant. Beveik nepastebimas vėjo aptakas sumažina vėjo gūsius ir
triukšmą. Galimas su „Premium“ įranga.

Šildomos ir vėdinamos sėdynės. Mėgaukitės malonia sėdynių šiluma
žiemą ir vėdinamų sėdynių skleidžiama gaivia vėsa vasarą. Galimas su
„Premium“ įranga.

Audiovizualinė navigacijos sistema. Aukštos kokybės navigacijos
sistemoje yra spalvotas 8 colių TFT jutiklinis ekranas ir kokybišką transliacijos garsą užtikrinantis DAB skaitmeninis radijas. Galimas su „Style“
ir „Premium“ įranga.

Infinity Premium Surround“ garso sistema. 12 garsiakalbių, 630 vatų
”
ir QuantumLogic Surround“ (QLS) sistema leidžia visiems keleiviams
”
mėgautis kokybišku erdviniu garsu. Galimas su „Style“ ir „Premium“
įranga.

Visą įrangos sąrašą galite rasti interneto svetainėje www.hyundai.lt arba kreipkitės į įgaliotą „Hyundai“ atstovą.

Komfortas yra dvasinė būsena.
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Modernios technologijos įveikia automobilio statymo mažose
vietose sunkumus, o išmaniosios pakeliamos galinės durys
leidžia be rankų pagalbos patekti į erdvią bagažinę, kurios tūris
nulenkus galinių sėdynių atlošus yra net 1680 litrų. Akivaizdu,
kad ”Santa Fe“ užteks vietos viskam, išskyrus kompromisą.

Pakeliamų galinių durų atidarymas be rankų. Jutikliai aptinka, kad
prie automobilio artėja ir prieina vairuotojas su raktu, ir automatiškai
pasikelia galinės durys, kad būtų galima be vargo sudėti daiktus į erdvų
bagažo skyrių. Galimas su „Premium“ įranga.

Panoraminio vaizdo monitorius. Manevruoti mažose erdvėse padeda
strateginėse vietose sumontuotos kameros, kurios rodo vaizdą aplink
automobilį 360° kampu. Galimas su „Premium“ įranga.

Išmanioji statymo pagalbos sistema (SPAS). Aktyvuoti jutikliai gali
rasti laisvą stovėjimo vietą, kai automobiliai statomi lygiagrečiai, ir
tobulai įvairuoti Santa Fe“ į stovėjimo vietą ir iš jos. SPAS taip pat
”
tinkamu kampu įvairuoja statmenai statomą automobilį. Jums tereikia
spausti akceleratorių ir stabdžius, o visa kitą padarys sistema. Galimas
su „Premium“ įranga.

Daugiau vietos kojoms. Atstūmus antros eilės sėdynes atgal, vieta gale
sėdinčių keleivių kojoms padidėja iki 270 mm.

Visą įrangos sąrašą galite rasti interneto svetainėje www.hyundai.lt arba kreipkitės į įgaliotą „Hyundai“ atstovą.

Visokeriopa pagalba.
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Pasirinkimas. Didžiausia prabanga.
”Santa Fe“ galima rinktis iš patrauklių kėbulo spalvų įvairovės, skoningų salono
spalvų derinių ir stilingų lengvo lydinio ratlankių. Įgaliotasis ”Hyundai“ atstovas
jums patars, kokie yra ”Hyundai“ priedų privalumai, ir padės juos išsirinkti.

Pure White (bazinė spalva)

Titanium Silver (metalizuota spalva)

White Crystal (perlamutrinė spalva)
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Ocean View (metalizuota spalva)

Tan Brown (perlamutrinė spalva)

Platinum Silver (metalizuota spalva)

Phantom Black (perlamutrinė spalva)

Salono apdaila

Juoda.

Rusvai gelsva.

Ratlankiai

Matmenys

Style — 18”, Hyper Silver

Premium — 19”, Light Grey

1685 mm (įskaitant
stogo bėgelius)

Comfort — 17”, Light Grey

2700 mm
4700 mm

Visą įrangos sąrašą galite rasti interneto svetainėje www.hyundai.lt arba kreipkitės į įgaliotą „Hyundai“ atstovą.

Comfort — tekstilės apmušalas
Style
— tekstilės apmušalas,
		 odinis apmušalas galimi kaip
		 pasirinktina įranga
Premium — odinis apmušalas

1880 mm
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„Hyundai“ 5 metų neribotos ridos garantija
suteikiama tik tiems naujiems „Hyundai“
automobiliams, kuriuos galutinis klientas
pirmą kartą įsigijo iš įgaliotojo „Hyundai“
atstovo, vadovaujantis sąlygomis,
nurodytomis garantijos knygutėje.

Šiame buklete visi įrangos piešiniai, nuotraukos ir aprašymai pateikti remiantis pačia naujausia informacija ir
iliustruota medžiaga, kurią šiuo metu disponuoja tarptautinė žiniasklaida. Dėl techninių priežasčių buklete pavaizduoti gaminiai ir jų spalvos gali skirtis nuo faktinių gaminių ir jų spalvų. Šiame buklete aprašyta įranga gali
būti keičiama ir skirtis nuo tikrovėje naudojamos įrangos. „Hyundai Motor Baltic Oy“ pasilieka teisę bet kada
keisti gaminius, įrangą ir technines charakteristikas be išankstinio perspėjimo. Daugiau informacijos apie gaminius, galimybes juos įsigyti ir papildomą įrangą jums suteiks vietiniai „Hyundai“ atstovai.
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