
БОНУС оборудване на стойност

20 000лв. 



Тип МПС Високопроходим, 4х4
Врати 5
Места 6+1 лек

Двигател
Вид дизелов, Евро 6d-Temp
Работен обем 2,2 л 2199куб. см
Макс. мощност kW (к.с.) 145(197)/3800 об. мин
Макс. въртящ момeнт 440 Nm /1750-2750 об. мин
Диаметър на цилиндъра и ход на буталото в мм 85.4 x 96
Действие на клапаните 4 клапана на цилиндър

Тип на двигателя
Четрицилиндров, редови, DOHC, турбокомпресор
с променлива геометрия

Разход/Емисии (WLTP)
Разходна норма на гориво л/100км Градски 9.4

Извънградски 6.4
Комбиниран 7.3

Емисии на СО2 г/км (комбиниран) 164
Скоростна кутия

Автоматична 8 степенна
Вместимост

Резервоар 71 литра
Багажник 625 литра

Тегло
Празен 1870 кг
Натоварен 2594 кг

Размери
Дължина 4770 мм
Височина 1680 мм(1705мм. с релси на покрива)
Широчина 1890 мм
Междуосие 2765 мм
Просвет 185 мм

Динамични характеристики

Ускорение 0-100 км/ч 9.4 сек

Максимална скорост 203 км/ч

Технически характеристики



Ниво на оборудване: Premier
Hyundai SmartSense
DAW (Driver Attention Warning): Система за разпознаване на умора при водача
LDW (Lane Departure Warning): Система за следене на пътната лента и предупреждение при
нейното напускане
LKA (Lane Keeping Assist): Система за поддържане на пътната лента и странични банкети
FCA (Front Collision Assist): Автономна аварийна спирачка с разпознаване на
пешеходци/автомобили/велосипеди
HBA (High Beam Assist): Система за автоматично превключване между къси и дълги светлини

АКТИВНА БЕЗОПАСНОСТ
ABS (Anti-block System): Антиблокираща система на спирачките
ESC (Electronic Stability Control): Eлектронна система за динамичен контрол на траекторията
DBC (Downhill Brake Control): Система за контрол при спускане
BAS (Brake Assist System): Електронна асистенция на спирачното усилие при екстремно 
спиране
HAC (Hillstart Assist Control): Система за контрол при потегляне по наклон
VSM (Vehicle Stability Management): Система за контрол на стабилността
ESS (Emergency Stop Signal): Автоматично включване на аварийните светлини при внезапно 
спиране
TPMS (Tire Pressure Monitoring System): Активна система за следене налягането на гумите с 
изобразяване на точни стойности
TSA (Trailer Stability Assist): Система за стабилизиране при теглене с насочващи линии
BSW (Blind Spot Collision Warning): Система за сигнализиране при наличие на обект в 
мъртвата зона
ASCC (Adaptive Smart Cruise Control): Система за поддържане на зададена скорост и 
дистанция спрямо автомобила отпред и Stop & Go функция + Intelligent Speed Limiter
RCCW (Rear Cross Traffic Collision Warning): Система за сигнализиране при приближаване на 
обект при излизане от паркомясто на заден ход
RCCA (Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist): Система за аварийно спиране при излизане 
от паркомясто на заден ход при наличие на препятствие
EPB (Electric Parking Brake): Електрическа ръчна спирачка с Auto Hold функция
RSA (Rear Seat Alert): Система за предупреждение със звуков и светлинен сигнал при 
наличие на пътници на 2ри ред седалки
SEA (Safe Exit Asist): Система за следене за наближаващ автомобил и автоматично 
заключване на задните седалки
Предни спирачни дискове 18" и задни спирачни дискове 16"

АКТИВНА БЕЗОПАСНОСТ
Въздушна възглавница за водача и пътника него с възможност за изключване и индикатор на таблото за 
включена/изключена
Странични въздушни възглавници за защита на тялото за предните места
Въздушни възглавници тип “завеса” за защита на главите за предните и задните места
Сензор за активиране на въздушните възглавници при преобръщане
Active Hood System: Преден капак със система за защита на пешеходци при удар 
EDF (Emergency Fastening Device): Предни предпазни колани със система за автоматично притягане с два 
обтегача и ограничител на натоварването
Триточкови и инерционни предни и задни предпазни колани
Регулируеми по височина предни предпазни колани
Звуков сигнал за непоставени колани за предните места
Светлинен сигнал за непоставени колани за задните места
Предпазни колани за трети ред седалки
Активна двойно действаща система за предотвратяване на травми във врата при удар в задната част на 
автомобила за предните места
Структура на шасито от високоякостна стомана
Усилващи греди от високоякостна стомана във вратите за защита при страничен удар
Скрити ключалки за деца в задните врати
Система за заключване на задните стъкла с бутон от мястото на водача
Дръжки на покрива над вратите за пътниците
Система ISOFIX за триточково закрепване на детска седалка на 1ви/2ри ред седалки

КЛИМАТИЗАЦИЯ
Двузонов автоматичен климатик със система за рециклиране на въздуха в купето с поленов филтър за 
купето и йонизатор на въздуха
Климатик за задните седалки (2ри и 3ти ред седалки)
Сензор за външна температура
Система за автоматично предотвратяване на изпотяването на стъклата
Соларни, тонирани стъкла на предните врати и челно стъкло с допълнително тониране в горната част
Отопление на предното стъкло за размразяване на чистачките
Акустично предно стъкло
Свръхтонирани задни стъкла
Свръхтонирано стъкло на вратата на багажника с интегрирано отопление с таймер
Слънцезащитни завеси за задните врати
Панорамен стъклен покрив с електрическо задвижване на предната част с едно докосване, с функция 
против прищипване



КОМФОРТ
Автоматично нивелиране на автомобила в зависимост от натоварването
Кожен волан и кожена топка на скоростния лост
Отопление на волана
Регулиране на волана по дължина и дълбочина
Подлакътник с тапицерия от изкуствена кожа
Интегрирани джобове в предните и задните врати
Предни и задни електроуправляеми стъкла с функция с едно докосване и система против 
прищипване
Осветление на бутоните за контрол на стъклата
Подвижен пепелник и запалка с осветление
Жабка със заключване, осветление и охлаждане
Централна конзола с интегрирана кутия за предмети в подлакътника
Вътрешно огледало с автоматичен нощен режим и компас
Разгъващи се сенници с осветление и капак, тапицирани с текстил
Джоб за документи в сенника на водача
Текстилна тапицерия на покрива
Закачалка за дрехи

СЕДАЛКИ
Луксозна тапицерия на седалките и панелите на вратите от естествена кожа
Отопление на предните седалки с възможност за регулиране с 3 степени
Отопление на задните седалки с възможност за регулиране с 2 степени
Предни седалки с подглавници, регулируеми във височина
Вентилация на предните седалки с възможност за регулиране
Eлектрическо регулиране на седалката на водача – височина, дълбочина, наклон на седалката 
и облегалката (10 посоки) и пътника до него (8 посоки)
Електрическо регулиране на лумбалната опора на предните седалки
Електрическо регулиране на предната възглавница на седалката на водача
IMS (Integrated Memory Seat): Запаметяване на позицията на седалката на водача, 
позиция на страничните огледала и настройка на Head-Up дисплей
Възможност за индивидуално плъзгане на седалките на втори ред
Възможност за сгъване на облегалките на втори ред в съотношение 60:40
Възможност за плъзгане на облегалките на втори ред в съотношение 60:40
Поставки за чаши на първи ред седалки
Централен подлакътник с поставки за чаши на втори ред седалки
ISOFIX Система за закрепване на втори ред седалки
Сгъване на облегалката и прибиране в пода на трети ред седалки в съотношение 50:50

ИНТЕРИОР
Текстилна тапицерия на пода на автомобила
Кожена тапицерия с шевове на арматурно табло
Багажник с текстилна тапицерия на пода
Куки в багажника за захващане на допълнителна мрежа за закрепване на багаж
Допълнителна мрежа в багажника
Поставки за чаши в страничните панели
Кутия за принадлежности под пода на багажника
Извод за напрежение 12 V (1ви ред седалки + багажник)
Сгъване на задните седалки с едно докосване и система за улеснен достъп до 3ти ред седалки
Луксозна текстилна тапицерия на страничните колони
Луксозно оформление на праговете на вратите
Хромирани вътрешни дръжки на вратите

ЕКСТЕРИОР
Допълнителна шумоизолация на двигателя под предния капак
Радиаторна решетка хром/черно
Брони в цвета на автомобила
Предна защитна престилка под бронята с хромирани елементи
Задна защитна престилка под бронята с хромирани елементи
Надлъжни релси за багажник на покрива
Заден спойлер с високо монтиран трети LED стоп
Външни огледала в цвета на автомобила
Външни огледала с вградени LED мигачи
Широкообразни електроуправляеми и отопляеми странични огледала
Електроуправляемо прибиране на огледалата
Осветление след слизане от автомобила
Странични защитни хромирани лайсни
Лайсни по протежение на калниците
Хромирани външни дръжки на вратите
Предни и задни калобрани

ГУМИ И ДЖАНТИ
19” Алуминиеви джанти с гуми 235/55 R19 с ниско съпротивление
Спестяваща място резервна гума с алуминиева джанта



УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛНИ УРЕДИ
HTRAC 4WD задвижване с активно разпределение на въртящия момент между предния и задния мост
4WD Lock система за заключване на диференциала 
MDPS (Motor Driven Power Steer): Електро сервоусилвател на волана, пропорционален на скоростта
Drive Mode Select: система за промяна режима на волана/превключването на скоростите/разпределение на въртящ 
момент и HTRAC система (Normal/Eco/Sport/Smart)
Пера на волана за превключване на предавки
Окачване с прогресивни клапи
Дигитално Supervision табло със 7'' TFT LCD екран с висока резолюция с променлива графика и цветова схема в 
зависимост от режим на Drive Mode
Дигитален часовник
PAS (Parking Assist System): Асистент за паркиране назад и напред
RVM (Rear View Monitor): Камера за заден ход с насочващи линии със система за индикиране дистанция от стена 
SVM (Surround View Monitor): Система от камери с висока резолюция за изобразяване на 360 градусов обзор около 
автомобила с възможност за детайлен преглед
SPTS (Smart Power Tailgate System): Интелигентна система за безключово електрическо отваряне на багажника с 
настройка на височината и система против прищипване
HUD (Head-Up Display): Прожектиране на информация на предното стъкло: моментна скорост и ограничение за 
скорост, системи за сигурност, радио и навигация и адаптивен круиз контрол
ISG (Intelligent Stop & Go): Старт-Стоп система на двигателя за икономия на гориво     
Управление на системата за зададена скорост от волана
Индикатор на таблото за включена система за поддържане на зададена скорост
Борд компютър с отчитане на среден разход, средна скорост и дистанция до следващо зареждане
Двутонален клаксон
Извод за напрежение 220V

ВИДИМОСТ / СВЕТЛИНИ
Двойнооптични предни LED фарове (къси и дълги светлини) с допълнителни LED светлини за осветяване кривата на 
завоя
LED DRL (Daytime Running Light): LED Дневни светлини
LED габаритни светлини
DBL (Dynamic Bending Light): Адаптивни предни фарове с автоматична настройка на нивото на светлинния сноп и 
промяна на ъгъла при завиване 
Предни LED  фарове за мъгла
Задни LED светлини за мъгла
Сензор за светлина за автомaтично включване на фаровете и осветлението на таблото
Мигачи с функция за сигнализиране с едно докосване
Задни комбинирани LED светлини

ВИДИМОСТ / СВЕТЛИНИ
LED осветление за предните седалки с отделение за слънчеви очила
Осветление за задните седалки
Осветление в предните врати
Осветление в купето със забавено изгасване
Осветление в багажника
Аеро чистачки с регулируем интервал на работа
Датчик за ниско ниво на течността за измиване на стъклото
Сензор за дъжд и автоматично задействане на предните чистачки
Задна чистачка с интервал на работа

ЗАЩИТА НА АВТОМОБИЛА
Централно заключване с дистанционно управление, вградено в сгъваем контактен 
ключ
Автоматично заключване на вратите при потегляне със система за автоматично 
отключване в случай на инцидент
Независимо отключване на вратата на багажника с дистанционното управление и 
автоматично заключване след затваряне
Smart Key: Електронна система за безключово централно заключване и стартиране 
на двигателя със Старт/Стоп бутон на арматурното табло и автоматично прибиране 
на външните огледала при заключване и автоматично отваряне на огледалата при 
приближаване до автомобила
Електронен имобилайзер, вграден в контактния ключ

КОМУНИКАЦИИ
Navigation System: Аудиосистема с радио с RDS функция  и цветен 8" LCD Touch
Screen Display с безрамков дизайн, DAB (Digital Audio Broadcasting) функция, 
възможност за четене на MP3 формати, Apple CarPlay и Android Auto интеграция
Премиум аудио система KRELL със 10 говорителя със субуфер и допълнителен 
външен усилвател,
TomTom Live Services - TomTom Traffic Information, Speed Camera Alerts, Weather
Forecast, Live
информация за бензиностанции/паркинги и Tom Tom Places с абонамент за 7 години
USB зареждане на мобилни телефони
iPod, USB & AUX, входове за външни аудиоизточници и iPod
Безжично зареждане на мобилни телефони
Shark Fin антена на покрива на автомобила
Bluetooth® Cell Phone Interface: Безжична система за връзка на мобилен телефон с 
аудиосистемата на автомобила и функция за гласови команди и управление от 
волана



ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
Боя металик 

ГАРАНЦИЯ
- 5 години без ограничение на пробега;
- 5 години безплатна пътна помощ на територията на Европа;
- 5 години безплатен преглед на техническото състояние – един път годишно.

Нашата гаранционна програма ви осигурява първокласно обслужване, но с високото качество на автомобила, едва ли ще се виждаме често в сервиза.

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ

МОДЕЛ Santa Fe ТМ FL 2.2L – дизелов двигател 8AT
Ниво на оборудване Premier 
Единична офертна цена по ценова листа: 115 890 лева с ДДС
Цена допълнително оборудване: 900 лева с ДДС

Крайна цена: 116 790 лева с ДДС

Промоционална цена „20 years anniversary” 96 790 лева с ДДС

Всички цени са оферирани при фиксиран курс на БНБ 1EUR = 1.95583 BGN. При промяна на курса същите подлежат на актуализация.




