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Очікування споживачів щодо особистої мобільності вимагає більшого, ніж просто 
зручний засіб пересування. Поняття “автомобіль” вже застаріло. Автомобіль являє 
собою спосіб життя і він став невід’ємною частиною життя кожного. У той же час, 
автомобільна промисловість пережила кардинальні зміни. Hyundai Motor Company 
швидко зросла, щоб стати однією з найбільших виробників автомобілів з потужним 
виробничим потенціалом світового класу і вищої якості. Тепер ми досягли точки, коли 
нам потрібен якісний підхід, щоб привносити великі ідеї і відповідні рішення для наших 
клієнтів. Це можливість рухатися вперед, і ми розробили нове гасло бренду, яке втілює 
нашу готовність для великого стрибка. Керуючись нашим новим гаслом і новим типом 
мислення, що лежить в його основі, ми станемо компанією, яка безперервно робить 
виклик сама собі для того, щоб відкривати нові можливості для людей і планети.

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





ТЕ, ЩО МЕНЕ  НАДИХАЄ
Спонтанна симфонія вітру, сонця і руху по бездоріжжю...

Незабутній момент, який камера не в змозі захопити... 

Santa Fe і я подорожуємо в пошуках вражень в місцях,  

де невідоме затьмарює  буденне.



Куди б я не поглянув, чого б не доторкнувся - усюди відчуваю здатність Santa Fe забезпечувати максимальний комфорт. Кузов, 

спроектований для поліпшення плавності і беззвучності руху, ергономічний салон, оснащений розкішними сидіннями, зручними 

функціями і гнучкістю використання простору. Santa Fe надає мені унікальний комфорт і задоволення під час кожної подорожі 

незважаючи на те, у кріслі водія, на другому чи третьому ряду я сиджу.

Внутрішній простір, так само як і розмір та розташування сидінь Santa Fe 

оптимізовані для досягнення практичності в будь-якій ситуації, чи то для відпочинку, 

чи при використанні автомобіля в робочих цілях. Зокрема, задні сидіння можуть 

бути розділені у співвідношенні 4:2:4, залишаючи достатньо місця для сидіння та 

розміщення довгих вантажів, наприклад, лиж. Від бізнес-поїздок до повсякденних 

сімейних подорожей з дітьми, Santa Fe пропонує різноманітні варіанти розташування 

сидінь, роблячи життя ще більш повним.

ВИЩИЙ РІВЕНЬ



ІДЕАЛЬНА  СУМІШ  
ФУТУРИСТИЧНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ  ТА  ЕРГОНОМІКИ

Система  навігації  і  аудіо
8” кольоровий TFT дисплей інтелектуальної системи навігації полегшує управління 

і використання різноманітної інформації про водіння і мультимедіа. Звукова система 

Premium постачається з 10 динаміками і підсилювачем, які відтворюють радіо, CD і MP3-

файли з високою якістю. У стандартній комплектації система доступна з 6 динаміками.
* Система навігації пропонується тільки в окремих країнах.

Система  вибору  
режимів  водіння
Santa Fe пропонує вибір 3 режимів водіння 

- normal, sport і eco - одним натисканням 

кнопки ви адаптуєте ваш автомобіль 

відповідно до настрою  

та умов водіння.

* Стандартно* Альтернативна опція * Альтернативна опція

Панель  приладів  SuperVision  з  кольоровим  TFT LCD  дисплеєм
Інформативна і більш стильна панель приладів з 4,2” кольоровим TFT LCD дисплеєм полегшує перегляд інформації щодо стану 

транспортного засобу та характеру водіння, наприклад, дані cистеми стеження за дорожньою розміткою (LDWS)  

і cистеми контролю тиску в шинах (TPMS).
* LDWS не доступна в деяких країнах.



ЗРУЧНІСТЬ  ФУНКЦІЙ, ЩО  ФОРМУЄ  
ЗАДОВОЛЕННЯ  ВІД  ВОДІННЯ

Панорамний  люк
Панорамний люк Santa Fe забезпечує 

більшу прозорість у порівнянні із 

звичайними люками через відсутність 

центральної балки даху.

Інтелектуальна  система 
автономного  паркування (SPAS)
Ультразвуковий датчик на задньому 

бампері автомобіля визначає місце для 

парковки, а система контролює рульове 

управління, що допомагає водіям зручно 

припаркуватися.

Система  кругового  огляду (AVM)
Камери, що встановлені спереду, ззаду 

та по боках транспортного засобу 

забезпечують огляд на 360 градусів 

з поданням візуальної інформації 

про простір навколо автомобіля.

Повністю  автоматична  система  кондиціювання  повітря
Водій і пасажири можуть налаштовувати температуру незалежно один від одного. Люди, що сидять на задньому  

ряду сидінь можуть насолоджуватися приємною атмосферою, що створюється системою вентиляції 2-го ряду.

* Тільки з системою навігації





ПРОСТІР,  РОЗКІШНИЙ  
ТА  ВОДНОЧАС  ПРАКТИЧНИЙ

Інтелектуальна  система 
дистанційного  відкриття 
багажнику
Якщо водій стоїть у периметрі задніх 

дверей протягом 3 секунд з смарт-

ключем, двері багажника відкриваються 

автоматично, забезпечуючи зручний 

доступ, особливо, коли обидві руки зайняті.

Вантажна  місткість
Збільшений простір для зберігання 

дозволяє завантажувати великі, об’ємні 

предмети. Килимок вантажного відсіку 

дозволяє зберігати інтер’єр в акуратному 

вигляді.

Система  складання  сидінь 
2-го ряду  
Система трансформації 2-го ряду сидінь 

розроблена для забезпечення пасажирів 

максимальним комфортом. Функція 

дистанційного складання 2-го ряду сидінь 

зручно розширює вантажний простір 

одним натисканням на важіль.

2-й  ряд  сидінь
2-ий ряд сидінь складається в співвідношенні 4:2:4, що надає можливість розміщення різної кількості пасажирів та вантажів різних 

розмірів і форм.



Вибухова сила, швидка реакція та надзвичайна тиша двигуна Santa Fe надихають мене. Екологічно чисті технології, які мінімізують витрати 

палива і шкідливі викиди, піклуються про навколишнє середовище. Сучасні системи пасивної та активної безпеки, які враховують різні види 

ризиків при водінні, дозволяють мені почуватися максимально захищеним в місті або за його межами.  

Santa Fe робить мої подорожі більш корисними, перевершуючи мої очікування.  

7.8 л/100 км
2.2 CRDi 
дизельний двигун

Максимальня потужність  200 к.с./3800 об/хв

Максимальний крутний момент   440 Нм/ 1,750 ~ 2,750 об/хв

9.9 л/100 км
2.4 MPi 
бензиновий двигун

Максимальня потужність  172 к.с./6000 об/хв

Максимальний крутний момент  225 Нм/ 4,000 об/хв

* Показники економії палива базуються на стандартах EU-6. Дані для 2.4 MPi  бензинового двигуна базуються на EU-5.

НОВИЙ СВІТ 



Система  адаптивного  світла (DBL)  
і  інтелектуальна  система  перемикання  дальнього  свтіла (HBA)
Система адаптивного освітлення (DBL) автоматично регулює фари згідно 

руху рульового колеса і швидкості автомобіля, в той час як інтелектуальна 

система перемикання дальнього світла (HBA) виявляє світло від зустрічних 

транспортних засобів, та автоматично переключає дальнє світло на ближнє, 

а згодом знову вмикає дальне світло, забезпечуючи, тим самим комфорт та 

безпеку при водінні в нічний час.
Система адаптивного 

освітлення
Інтелектуальна система 

перемикання дальнього світла



ЗБАЛАНСОВАНЕ  ПОЄДНАННЯ  ПРОДУКТИВНОСТІ  
ТА  ЕКОНОМІЇ  ПАЛИВА

Передня  і  задня  підвіска
Передня підвіска типу McPherson забезпечує більшу 

стабільність і кращу їзду під час руху і гальмування. 

Задня незалежна багатоважільна підвіска забезпечує 

максимальний комфорт при їзді навіть на складному 

бездоріжжі.

6-ступінчасті  автоматична  та  механічна  коробки  передач
Сучасні 6-ступінчасті механічна та автоматична трансмісії забезпечують 

плавне перемикання швидкостей та ефективну економію пального.

Система  динамічної  стабілізації  (ESC)  з  контролем  керування  повнопривідною  системою
Система динамічної стабілізації (ESC) з контролем керування повним приводом є функцією, яка зводить до мінімуму ризик відхилення від 

траекторії руху при поворотах на високих швидкостях. Функція контролю керування повнопривідною системою розподіляє тягу на задні 

колеса, в той час як ESC застосовує гальма на внутрішнє заднє колесо для допомоги в керуванні транспортним засобом на етапі, що 

передує активації традиційних систем ESC.



Система  виявленя  об̀ єктів  у  “сліпих”  зонах (BSD) і 
система  автономного  екстреного  гальмування (АЕВ)
Система виявлення об̀ єктів у “сліпих” зонах (BSD) розпізнає 

і попереджає водія про транспортні засоби в “сліпих” зонах і 

транспортні засоби, які наближаються до автомобіля на високих 

швидкостях ззаду. Система автономного екстреного гальмування 

(AEB) виявляє перешкоди спереду і автоматично застосовує 

гальма у надзвичайній ситуації, щоб уникнути зіткнень.

Система  допомоги  при  спуску (DBC)  
і  система  допомоги  при  підйомі  по  схилу (HAC)
Santa Fe може впоратися з будь-яким нахилом дороги завдяки 

системі допомоги при спуску (DBC), яка автоматично застосовує 

гальмівне зусилля при русі вниз по крутій дорозі, та системі 

допомоги при підйомі по схилу (HAC), яка запобігає скочуванню 

автомобіля при старті в гору.

Система  з  7  подушками безпеки  і  датчик  перекидання 
Передні подушки безпеки, 2 бічні подушки безпеки, бічні шторки безпеки та подушка безпеки для колін водія зводять до мінімуму 

травмування пасажирів у разі зіткнення. Датчик перекидання є частиною системи безпеки, який заздалегідь визначає ризик 

перекидання автомобіля і розгортає бічні подушки та шторки безпеки.

МІРКУВАННЯ,  
В  ЦЕНТРІ  ЯКИХ  ЛЮДИ



Повертаючись до вогнів, пристрасті та динамізму міста,  

я пізнаю красу, яка помітна тільки після розлуки. 

Саме тут до мене приходить думка, що ми з Santa Fe 

– єдині та нероздільні.

НАТХНЕННЯ,  ЩО  МОЖЕ  ДАТИ  
ТІЛЬКИ  SANTA  FE



Хромована лінія скління

Хромовані ручки дверей

Світлодіодні задні комбіновані ліхтарі

Хромована 
решітка радіатора

Решітка радіатора 
срібного кольору

Ксенонові фари

Світлодіодні габаритні вогні

E. 17” легкосплавні диски
Легкі і виключно потужні колеса формують 
витончений образ міського позашляховика.

F. 18” легкосплавні  диски
Спортивні та елегантні легкосплавні диски 
забезпечують надзвичайну стійкість  
і довговічність.

G. 19” легкосплавні  диски
Великі легкосплавні диски з розкішним 
дизайном покращують динамічність водіння 
автомобіля і його витончений образ.

H. 19” металізовані  диски
Великі колеса з хромовим напиленням 
передають більш динамічний  
та витончений характер автомобіля.

СТИЛЬ  І  ПРИВАБЛИВІСТЬ

A

E

B

C

GF

D

H

A. Світлодіодні  денні  ходові  вогні 
(DRL) та  передні  протитуманні  фари
Santa Fe оснащена денними ходовими вогнями 
(DRL), які підвищують рівень безпеки в денний 
час, а також протитуманними ліхтарями  
і бічними фарами, які допомагають поліпшити 
видимість.

 

B. Зовнішні  дзеркала
У світодіодних повторювачах покажчиків 
повороту поєднуються стиль та 
функціональність, а плафони підсвітки простору 
навколо дверей надають автомобілю ще більш 
технологічнішого та привабливого вигляду.  

C. Світлодіодний  високо 
розміщений  стоп-сигнал
Високо встановлений стоп-сигнал з яскраво-
червоними світлодіодами інтегрований  
у двері багажника збільшує видимість 
автомобіля ззаду при гальмуванні.

D. Подвійні  глушники
Трапецієподібна конструкція подвійних 
глушників вказує на диференційовану високу 
продуктивність  в європейському стилі.



Шкіряні сидіння

Електронне хромоване 
дзеркало (ECM)
з електронним компасом

Звукова система Premium (тільки з системою навігації)

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ  І  ПРИВАБЛИВІСТЬ

A

E

B

F

G

C D

H

А. Смарт-ключ 
Технологічна система блокує і відмикає двері 
та надає змогу завести двигун простим 
піднесенням смарт-ключа у межах заданої 

відстані від транспортного засобу.

B. Кнопка  запуску  двигуна
Двигун можна включати і виключати легким 
натисканням кнопки.

D. Електронне  регулювання 
положень  сидінь
Сидіння водія, що регулюється 12 різними способами, 
може бути налаштоване в 8 різних положеннях. 
Поперекова підтримка також може бути скоригована 
в 4 різні способи для забезпечення більшого 
комфорту під час водіння.
 

E. Вентиляція  та  підігрів  сидінь
Система вентиляції передніх сидінь забезпечує 
природну циркуляцію повітря  для більш 
комфортної їзди, а підігрів сидінь  створює теплу і 
затишну атмосферу для кожного пасажира.

H. Електронне  паркувальне  гальмо (EPB)
Паркувальне гальмо включається автоматично, 
коли транспортний засіб зупиняється, запобігаючи 
його скочуванню, а також ковзанню при повторному 
запуску на схилі.

F. Інтегрована  система  пам’яті (IMS)
Інтегрована система пам̀ яті положень сидіння 
водія (IMS) дає змогу вибору двох профілів для 
автоматичного розміщення сидіння і 
регулювання дзеркал заднього виду.

G. Бардачок
Бардачок має охолоджуючу область,  
яка є досить великою для зберігання  
і охолодження напоїв у спеку.

C. Можливості  підключення  
(USB / AUX)
Вхідні роз’єми USB і AUX дозволяють зручно 
прослуховувати MP3-файли та інші формати 
музичних файлів  через аудіосистему 
високої продуктивності.

Підрульові пелюстки
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ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигун
Tип 2.4 MPi бензиновий двигун 2.2 CRDi дизельний двигун
Об’єм двигуна (куб.см) 2,359 2,199
Макс. потужність (к.с./хв) 172 / 6,000 200 / 3,800
Макс. крутний момент (Нм/ об. хв.) 225 / 4,000 440 / 1,750 ~ 2,750
Підвіска
Тип  Передня/задня Незалежна, McPherson / багатоважільна
Амортизатор   Передній/задній Тип стійки амортизатора (газ) / Тип амортизатора (газ)
Гальма
Загальний опис Двоконтурна гальмівна система з діагональним поділом контурів з підсилювачем з електронним розподілом сили гальмування (EBD)
Тип переднього гальма 2WD /4WD Ø320 дискові вентильовані гальма з плаваючим супортом з пристроєм попередження про знос колодок

Тип заднього гальма з ABS
Ø302 (2WD /4WD цільні дискові гальма з плаваючим супортом з пристроєм попередження про знос колодок / 
Ø 190 (2WD /4WD) паркувальне гальмо

Привід

Тип
2.4 MPi бензин (EU-5) 2.2 CRDi дизель (EU-5)

 МКП АКП МКП АКП
220 230 149 172
230 230 149 174
9.5 9.4 5.7 7.5
9.0 9.9 5.7 7.8

Витрати палива
Рівень CО2 (г/км)

 Передній привід

Повний привід

Комбінований  

(л /100км)

Передній привід

Повний привід

Колеса* 235 / 65 R17, 235 / 60 R18, 235 / 55 R19
Ємність паливного бака (л) 64
Трансмісія 6-швидкісна
Система повного приводу Що підключається

• Вище згадан і  значення є ре зультатом вну тр ішнь ого тест ування і  п ід дають ся зм ін і  п ісля перев ірк и .
•  Частина обладнання ,  зобра женого або описаного в даному каталоз і  не може бу ти постав лена 

в якост і  стандартного устатк ування і  може бу ти дост упна за додаткову плат у.
•  Hyundai  Motor Company залишає за собою право зм інювати техн ічн і  харак теристик и і  обладнання бе з попереднь ого пов ідомлення . 

Коль ори,  зобра жені  в каталоз і ,  мож у ть дещо в ідр ізнятися в ід реальних коль ор ів чере з обмеження в процес і  друк у.
•  Будь ласка ,  зверн іть ся до офіц ійного дилера д ля отримання повно ї  інформаці ї  щодо наявност і  по коль орах та оздобленню.

Од. виміру: ммГАБАРИТИ

*Колія коліс  •17 дюймові легкосплавні диски (перед/зад) : 1,633/1,644  • 18 дюймові легкосплавні диски (перед/зад) : 1,628/1,639  •19 дюймові легкосплавні диски (перед/зад): 1,628/1,639

1,6
75

Внутрішнє оздоблення

Колір кузова
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NKA  Phantom blackT6S  Titanium silver

VU2  Mineral blue W8U  Ocean view

T8T Platinum silver

VY2  Chalk beige

PW6  White crystal

VR6  Red merlot YN7  Tan brown 

NDW  Pure white
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