Dynamický design, nejmodernější technologie a potěšení z jízdy...
To vše může být součástí Vašeho života, každý den, kdykoli, kdekoli.

•Bixenonové světlomety a přední LED  mlhové
světlomety
•19″ kola z lehké slitiny
•Zadní LED sdružené svítilny

Brilantní okamžiky, které dávají každému dni zvláštní význam ...
Zažívejte tyto chvíle stále, znovu a znovu.

SYSTÉMY ZVYŠUJÍCÍ
KOMFORT
A BEZPEČNOST JÍZDY
Grand Santa Fe nabízí komfortní jízdu
v různorodých podmínkách a jízdních
situacích díky nejmodernějším
asistenčním systémům, které mohou
pracovat zcela automaticky a převzít
tak za řidiče celou řadu povinností.

Autonomní nouzové brzdění AEB (Autonomous Emergency Braking)
Radarové a kamerové senzory detekují vozidla a chodce vpředu a upozorní řidiče zvukovým signálem. V případě, že
nereaguje, aktivují nouzové brzdění a tím automaticky zabrání kolizím, nebo minimalizují následky nárazu.    
* Plná aktivace brzdové soustavy je dostupná do rychlosti 80 km/h.

Nastavení jízdních režimů Drive Mode

Sledování mrtvého úhlu BSD (Blind Spot Detection)

Grand Santa Fe nabízí výběr tří jízdních režimů
– Normal, Sport a Eco. Stačí stisknout tlačítko
a vůz se přizpůsobí náladě řidiče a provozním
podmínkám.

Systém sledování mrtvého úhlu BSD upozorňuje řidiče
na vozidla v oblasti mrtvého úhlu a na vozidla rychle se
přibližující zezadu v souběžném pruhu.

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu LDWS
(Lane Departure Warning System)
Tento bezpečnostní systém používá kameru za čelním
sklem a upozorňuje řidiče, pokud dojde k nechtěnému
vyjetí z jízdního pruhu při rychlosti jízdy vyšší než 60 km/h
bez zapnutého ukazatele směru.

With ESC

Without ESC

Elektronický stabilizační systém ESC (Electronic Stability Control) s podporou systému pohonu všech kol
Elektronicky řízený stabilizační systém ESC s podporou systému pohonu všech kol minimalizuje riziko ztráty kontroly nad vozem při průjezdu
zatáčkou vysokou rychlostí. Systém pohonu všech kol směruje více točivého momentu na zadní kola, zatímco elektronicky řízený stabilizační systém
ESC (Electronic Stability Control) přibrzdí vnitřní zadní kolo, aby byla zajištěna směrová stabilita dřív, než by zasáhl konvenční stabilizační systém.
Výsledkem je ještě vyšší stabilita, lepší ovladatelnost a větší úroveň jízdní agility.

NEKOMPROMISNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
VÝBAVA
Vyspělé systémy bezpečnostní výbavy
dokáží za jízdy předvídat a zabránit
velkým i malým nebezpečím. Ochrání
Vás při každé jízdě.

Inteligentní parkovací asistent SPAS (Smart Parking Assist System)
Ultrazvukové senzory vyhledají vhodné parkovací místo a systém následně převezme kontrolu nad řízením a pomůže tak
řidiči pohodlně zaparkovat.

7 airbagů

Adaptivní světlomety DBL (Dynamic Bending Light)

Asistent dálkových světel AHB (Auto High Beam)

Hyundai Grand Santa Fe je vybaven čelními
airbagy, 2 bočními airbagy, okenními airbagy
pro všechny řady sedadel a kolenním airbagem
řidiče, aby bylo minimalizováno riziko poranění
cestujících v případě kolize.

Světlomety sledují otáčení volantu a přizpůsobují se
rychlosti jízdy pro zlepšení osvětlení prostoru před Vámi
při jízdě v noci.

Asistent dálkových světel AHB detekuje světla vozidel
a pouliční osvětlení vpředu a automaticky ztlumí, nebo
zapne dálková světla, aby za tmy byla optimalizována
viditelnost.

Monitorování okolí vozu 360° kamerovým systémem AVM
(Around View Monitoring system)
Prostorový kamerový systém AVM používá kamery na přídi, zádi
a ve vnějších zpětných zrcátkách, aby mohl řidiči poskytovat přehled
o situaci kolem vozu v rozsahu 360°, včetně mrtvých úhlů. Tento
systém zvyšuje bezpečnost v různých provozních podmínkách.

Vznětový motor
2.2 CRDi

7,0 l/100km

Max. výkon

147 kW (200 k)/3800 min-1

Max. točivý moment

440 Nm/1750 až 2750 min-1

Každá cesta ve Vás zanechá trvalý dojem díky technologiím, které
poskytují dynamické výkony při minimální spotřebě paliva. Plynulá a tichá
jízda vychází vstříc potřebám řidičů a zvyšuje uspokojení, ať jedete po
městě nebo mimo něj.

PRECIZNĚ
ZPRACOVANÝ INTERIÉR
DOVEDENÝ TÉMEŘ
K DOKONALOSTI
Nejmodernější technologie jsou doplněny
rafinovanými detaily, které zvyšují
potěšení z každodenního používání vozu.

Navigační systém a audiosystém
Navigační systém s 8" barevným TFT displejem usnadňuje navádění k cíli a používání různých multimediálních funkcí.
Prémiový audiosystém je vybaven 12 reproduktory a externím zesilovačem pro věrný a přirozený zvuk digitálního rádia
DAB a přehrávače AUX & MP3.

Panoramatické střešní okno

Přístrojový panel Supervision s barevným TFT displejem

Multifunkční volant

Panoramatické střešní okno modelu Grand Santa
Fe nabízí ještě více vzdušnosti než konvenční
panoramatické střešní okno, neboť se obejde
bez středové příčné výztuhy. Používá elektricky
ovládanou sluneční clonu

Přístrojový panel Supervision s 4,2" barevným displejem TFT
přehledně zobrazuje veškeré provozní informace a umocňuje moderní
design interiéru modelu Grand Santa Fe.

Volant je vybaven ovládacími prvky, jimiž může
řidič snadno ovládat funkce audiosystému,
palubního počítače a tempomatu, aniž by byla
odváděna jeho pozornost od řízení.

VARIABILNÍ SEDADLA

* 6místné provedení není dostupné v ČR
Grand Santa Fe poskytuje dostatek prostoru ve všech třech řadách sedadel a praktické uspořádání interiéru překypující pohodlím a komfortem,
ať je konfigurace sedadel jakákoli. Sedadla ve 2. řadě jsou dělená v poměru 4:2:4 a obě zadní řady sedadel lze sklopit do roviny v případě potřeby
přepravy rozměrného nákladu. Vše, co nyní potřebujete, je naplánování výletu s celou rodinou v Grand Santa Fe.

Integrovaná paměť sedadla řidiče IMS
(Integrated Memory System)
Integrovaná paměť sedadla řidiče umožňuje
uložení až dvou různých poloh nastavení
sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek.

Sedadla ve 2. řadě

Systém sklápění sedadel ve 2. řadě

Sedadla ve 2. řadě jsou dělená a sklopná
v poměru 4:2:4, aby byla zajištěna ještě větší
flexibilita v závislosti na počtu přepravovaných
osob a rozměru a tvarech zavazadel.

Uspořádání zadních sedadel poskytuje
maximální komfort a užitné vlastnosti.
Systém sklápění sedadel ve 2. řadě umožňuje
praktické zvětšení zavazadlového prostoru
jednoduchým zatažením za páčku.

KOMFORTNÍ
A VELKORYSÝ
VNITŘNÍ PROSTOR
Uspořádání zaručující prostor na všech
sedadlech, výkonná ventilační soustava
a promyšlené praktické a komfortní
prvky výbavy přinášejí do velkoryse
pojatého interiéru atmosféru klidu.

Komfortní interiér na všech sedadlech
Grand Santa Fe zvyšuje komfort cestujících ve 3. řadě sedadel různými prvky praktické a komfortní výbavy. Má
nezávislé topení a klimatizaci, vstup USB s funkcí nabíjení pro cestující ve 3. řadě a držáky nápojů pro cestující
ve 2. řadě. Sklopením sedadel ve 3. řadě lze vytvořit opravdu velký zavazadlový prostor.

Bezdotykové ovládání 5. dveří
Stojí-li osoba s chytrým klíčkem v blízkosti víka
zavazadlového prostoru po dobu 3 sekund, víko
se automaticky otevře. To je praktické zejména
v situacích, kdy máte obě ruce plné.

Automatická klimatizace
Řidič a spolujezdec vpředu si mohou nastavit odlišnou
teplotu, zatímco výdechy ventilace pro 2. a 3. řadu sedadel
vytvoří příjemné prostředí pro cestující vzadu.

Vyhřívání a ventilace sedadel
Odvětrávání předních sedadel zajišťuje přirozenou
cirkulaci vzduchu pro větší komfort v létě, zatímco
vyhřívání sedadel v 1. a 2. řadě zaručí příjemnou jízdu  
během chladných dní.

Užívejte si pocitu, že jste v Grand Santa Fe tou nejvýznamnější součástí souhry
stylu, dynamiky, komfortu a svobody.

PROVEDENÍ INTERIÉRU

BAREVNÁ PROVEDENÍ KAROSÉRIE

M8S
Sleek silver

Černý jednotónový interiér

P2S
Hyper metallic

Y9Y
Mystic beige

YN9
Tan brown
Pastelové barvy

Béžový dvoutónový interiér

Kožené čalounění

VR4
Red merlot

Kožené čalounění

Ozdobné lišty
VU9
Mineral blue

ROZMĚRY

TU9
Space blue

955

2 800
4 905

1 150

RB5
YAC
Timeless black
Creamy white
Semi-gloss ash  TOP option

KOLA

(včetně střešních ližin: 1 695)

Jednotky: mm

1 685
1 628
1 885

W9U
Ocean view

1 639

19˝ kola z lehkých slitin

TECHNICKÉ ÚDAJE
K AROSÉRIE
Typ
MOTOR
Typ
Zdvihový objem motoru (cm3)
Druh paliva
Počet válců
Kompresní poměr
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)
Příprava směsi
Objem palivové nádrže (l)
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Typ převodovky
Počet převodových stupňů
Pohon
DYNAMIKA
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO2 (ℓ/100km)/(g/km) *
Cyklus - městský
Cyklus - mimoměstský
Cyklus - kombinovaný
HMOTNOSTI
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
Nosnost střechy (kg)
ROZMĚRY
Celková délka (mm)
Celková šířka (mm)
Celková výška (mm)
Rozvor (mm)
Rozchod vpředu (mm)
Rozchod vzadu (mm)
Poloměr otáčení (m)
Minimální světlá výška (mm)
Objem zavazadlového prostoru (ℓ) - základní/maximální (dle VDA)
PODVOZEK
Přední náprava
Zadní náprava
Přední / zadní brzdy

5dveřová, 7místná
2.2 CRDi VGT
vznětový řadový
2 199
Diesel
4
16,0 : 1
147 (200)/3 800
440/1 750-2 750
Common Rail
71
automatická
6
4×4
201
9,1
8,3/218
6,3/165
7,0/184
1 995-2 132
2 630
2 000
750
100
4 905
1 885
1 685/1 695 - vč. střešních ližin
2 800
1 628
1 639
5,62
180
634/1 842
nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem
víceprvková
kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové

* 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

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez
omezení km

●
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HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz
skladové číslo: H07ND179

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.

Komplexní
záruky bez
omezení km

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
Komplexní
řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový
slogan,
záruky
bezkterý vyjadřuje
naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro
omezení km
lidstvo a planetu.

