
Modellbroschyr



Förfinad i varje detalj.
Nya Santa Fe.
En närmare titt på nya Santa Fe bekräftar det första intrycket av 
utsökt elegans. Det märks tydligt på de skulpterade linjerna som 
omger den nya sexkantiga grillen, xenonstrålkastarna, LED varsel
ljusen och de iögon fallande dimljusen. Nya lättmetallfälgar ger en  
extra touche av styrka och stil. Innanför karossen samverkar en  
imponerande samling säker hets och komfortfunktioner för att  
garantera en trygg och givande körupplevelse.
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Förtroende i alla situationer
Utseendet hos nya Santa Fe inger verkligen förtroende. Ett förtroende som förstärks av intelligenta 
och aktiva säkerhetslösningar som ger omfattande skydd åt såväl de åkande som fotgängare. Det är 
en viktig beståndsdel i Hyundais filosofi att minska bekymren som ofta uppstår under vardagskörning 
och det är något som nya Santa Fe gör utomordentligt bra. Optimerad Euro 6 diesel motor finns 
tillgänglig med sexstegade manuella eller automatiska växellådor.

Helljusassistans (HBA)*. När ett mötande fordon upptäcks växlar systemet 
automatisk från helljus till halvljus för att inte blända mötande trafik.
* Finns att tillgå i bilar från våren 2016.

Autobroms (AEB). Radar- och kamerasensorer känner av en eventuell 
förestående kollision, varnar föraren och bromsar bilen med nödvändig 
kraft för att undvika eller minska effekterna av en kollision med 
fotgängare eller andra fordon.

Adaptiv farthållare. Höjer säkerheten och minskar stressfaktorer genom 
att behålla ett förinställt avstånd till framförvarande fordon. Hastigheten 
anpassas automatiskt om det framförvarande fordonet ökar eller minskar 
hastigheten.

Dödavinkelnvarning (BSD). Sensorer monterade i de bakre hörnen 
känner av om ett fordon befinner sig i döda vinkeln och varnar med 
en symbol i ytterbackspegeln samt ljudsignal om körriktningsvisaren 
aktiveras.
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Kupén i nya Santa Fe är ett ergonomiskt mästerverk med material av högsta 
kvalitet som förmedlar en distinkt känsla av första klass.
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Komfort är lika med sinnesro
Grunden är de bekväma, välproportionerliga sätena i en ergonomiskt optimerad kupé. Det är komfort 
på riktigt för alla i bilen. I nya Santa Fe definieras komfort också utifrån ditt sinnestillstånd. Du får en 
känsla av verkligt välmående genom högkvalitativa material och förstklassiga funktioner som håller dig 
avslappnad, underhållen och informerad även på de längsta resorna.

Infinity Premium Surround Audio. Tolv högtalare och QuantumLogic 
Surround (QLS) erbjuder alla i bilen en rik ljudupp levelse med 
flerdimensionellt surroundljud.

Panoramasoltak. Det stora panoramasoltaket ger en upplevelse av att 
köra i det fria. Luckan öppnas med ett enkelt knapptryck och en diskret 
vindavvisare minimerar vindbrus och oljud.

Infotainmentsystem. En 8-tums TFT pekskärm i färg kombinerar det 
avancerade navigationssystemet med kristallklart ljud från den digitala 
DAB-radion.

Eluppvärmda och ventilerade säten. Njut av den välkomnande värmen 
i de uppvärmda sätena under vinterhalvåret - och den uppfriskande 
svalkan som sätesventilationen åstadkommer under varma sommardagar.
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Hjälper dig hela vägen fram
Nya Santa Fe erbjuder ett stort utbud intelligenta funktioner som underlättar vardagskörningen. 
Avancerade teknologiska lösningar eliminerar all osäkerhet vid parkeringsmanövrar i trånga utrymmen 
och den smarta bakluckan ger handsfree tillgång till det generösa lastutrymmet - upp till 1 680 liter 
med bakre sätesraden nedfälld. I Nya Santa Fe finns plats för allt, förutom kompromisser.

Smart parkeringsassistans (SPAS). Sensorer identifierar en lämplig 
parkeringsficka och styr bilen in i och ut ur parkeringsfickan. SPAS 
fungerar även när du parkerar i rät vinkel mot en parkeringsruta.  
Du sköter gaspedal och broms, systemet sköter resten.

Handsfreebaklucka. Sensorer upptäcker om någon med giltig nyckel 
närmar sig bilen bakifrån och bakluckan öppnas automatiskt för att ge 
tillgång till det generösa lastutrymmet.

360-graders vy. Manövrar i trånga utrymmen har blivit lättare tack 
vare strategiskt placerade kameror som ger en 360-graders vy av bilens 
närmaste omgivning.

Extra benutrymme. Passagerare i bakre sätesraden kan nu glädjas åt 
ännu mer benutrymme eftersom sätena nu kan skjutas maximalt 270 
mm bakåt. Det går även att luta ryggstödet samt fälla ner det sköna 
armstödet som har dubbla dryckeshållare.



Valmöjligheter. Den ultimata lyxen.

Dimensioner

Fälgar
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19tums lättmetallsfälgar17tums lättmetallsfälgar 18tums lättmetallsfälgar

Interiör klädsel

Svart läderklädsel (finns även i tyg) Brun läderklädsel
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Det finns mer!
Hyundais originaltillbehör ger dig ännu mer glädje och nytta av din nya Santa Fe. Tillbehören är 
precisionstillverkade och av högsta kvalitet för att passa perfekt i bilen och motsvarar den höga 
tillverkningsstandard som krävs av alla produkter som bär Hyundais namn.
Här får du några exempel på tillbehör, du finner fler i vår tillbehörsbroschyr samt på hyundai.se.

När du kompletterar din nya Hyundai med tillbehör i samband med billeveransen ingår hela 5 års garanti.

Bagagerumsmatta, plast/gummi för 5- eller 7-sits. Robust skydd för bagageutrymmet som är enkelt att hålla rent. Attraktivt designad  
antiglidbeläggning med Santa Felogo.

Taklastbågar, aluminium. Kan enkelt monteras eller demonteras på 
takrailsen. Tillverkad av lätt och robust aluminium.

Bränsledriven värmare från Webasto. Starta dagen med en varm kupé 
även om du saknar tillgång till elektricitet. Värmaren från Webasto drivs 
av bilens eget bränsle. För mer information och priser, kontakta din 
Hyundaiåterförsäljare.

Tillbehörs-
garanti

Fotsteg. Fotsteg i sportigt utförande med mönstrad yta för extra grepp.
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New Thinking.
New Possibilities.
Vi på Hyundai drivs av passionen att bygga bilar  
som överträffar dina förväntningar. Vi är hängivna  
hur saker och ting borde vara, inte hur de är. Vi söker  
efter svaren redan innan frågorna har ställts. Vi slutar 
aldrig söka efter bättre lösningar som hjälper dig att 
få ut mer av livet. Det är så vi är.

Vad betyder det här för dig? Det betyder att den 
Hyundai du kör har byggts för att överraska dig  
med den inbyggda kvalitén. För att glädja dig med  
den spännande formgivningen. För att ta hand om dig, 
din familj och dina passagerare med den omslutande 
styrkan. För att minska miljöpåverkan. För att till-
godose alla dina behov med utrustningsnivåer som  
inte lämnar något övrigt att önska.

Allt detta är en produkt av ett nytt sätt att tänka  
som öppnar upp en hel värld av nya möjligheter.



Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på 
framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg. Hyundais mål är att skapa nya värden 
och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den för åldrade bilden av en bil som bara 
ett transportmedel. Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om 
design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan. 

Hyundai är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all 
fram  tid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns redan i många av de nya modellerna 
vi presenterar  och fler kommer.

Uppgifter aktuella vid tryck i januari 2016 och avser bilar med modellårsbeteckning 2016.
Rätt till ändringar och utförande och specifikationer förbehålles.

Hyundai Bilar AB
Box 7087, 192 07 Sollentuna, Sverige
Tel 020677 677 ● www.hyundai.se
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