
Variklio versijos

- -

- -

Lieti ratlankiai *

* Benzino versija su 18" ratlankiai

Variklio

Tipas

Darbinis tūris
Didžiausia galia
Didžiausias sukimo momentas

Našumas 
0 → 100 km/h
60 → 100 
Stabdymo kelias 100 → 0 km/h
WLTP vidutiniškai CO2
WLTP vidutinis suvartojimas

Svoris 

Tuščio automobilio masė (min – max)

Bendroji masė

Priekabos be stabdžių masė

Priekabos su stabdžiais masė
Stogo apkrova

Degalų bako talpa
Matmenys 

Keturių varančiųjų ratų (4WD) sistema

1 870–2 020 kg

2 534 kg

1 805–1 955 kg

2 402 kg

1825-1975 kg

2.2D dyzelinas FWD2.0D dyzelinas 4WD

6,7 l/100 km

175 g/km

5,6 s
10,0 s

6,6 l / 100 km

174 g/km

4,8 s
9,3 s

41 m

2.2D dyzelinas 4WD

7,3 l / 100 km

191 g/km

4,9 s
9,4 s 10,4 s

5,9 s

228 g/km

10,0 l / 100 km

2.4 GDI benzinas 4WD

Dyzelinis, CRDi, kintamos geometrijos turbina

400 Nm
185 AG (136 kW)

1 995 cm³

440 Nm
200 AG (147 kW)

750 kg

1705 - 1830 (5P), 

1745 - 1870 (7P)

1695 l1 625 l

2 000 kg

100 kg

71 l

7-sėdynių vers 5-sėdynių vers

 547 l (Už trečios eilės :130 l) 625 l 

Bagažinės talpa

VDA min

VDA max

2264 kg ( 5P), 2452 2 594 kg

Ratai ir padangos

ACTIVE ON-DEMAND 4WD

Sukimo momento paskirstymas priekiui: galui 100: 0 ~ 50 : 50

235/65 R17

padangos 

7.0J X 17" 8.0J X 19"

Lieti ratlankiai

235/60 R18

padangos

7.5J X 18"

Lieti ratlankiai

Dyzelinas

235/55 R19

padangos

2 199 cm³

Comfort Style Premium 

2.4 GDI 4WD 185 AG benzinas 6AT 5sėdynė 

2.4 GDI 4WD 185 AG benzinas 6AT 7sėdynė 

44 990 € 39 990 €

45 990 € 40 990 €

MY20 Santa Fe
Comfort /                              

Comfort ♥Edition Style

Premium /                      

Premium ♥Edition 

 -  -
2.0 CRDi 4WD 185 AG dyzelinas 8AT 5sėdynė     

42 990 € 39 990 €

Benzinas

241 Nm
185 AG ( 136 kw ) 

2 359 cm³

Benzinis, tiesioginis 

įpurškimas (GDI)

Ilgis 4 770 mm

Važiuoklės bazė 2 765 mm
Plotis 1 890 mm

Aukštis 1 705 mm

Stogo apkrova 100 kg

Techninės charakteristikos galioja publikavimo metu.

Techninės charakteristikos, standartinė įranga ir pasirenkama įranga gali keistis be įspėjimo versija 09.2020



* Benzino versija su 18" ratlankiai

Komforto įranga

Prisitaikanti išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ASCC)

Elektroninis stovėjimo stabdys ( su „Autohold“ funkcija)

Šviesos ir lietaus jutiklis

Priekinės sėdynės šildytuvas

Galinė oro kondicionavimo sistema (tik 7 vietų modelyje)

Dviejų zonų klimato kontrolės sistema

Šildomas vairas

Galinės šildomos sėdynės

Laisvų rankų bagažinės atidarymo sistema

Pavarų perjungimo mentelės

Dinamika

Išorė
17 colių „Design“ lengvo lydinio ratlankiai

18 colių „Style“ lengvo lydinio ratlankiai

19 colių „Premium“‘ lengvo lydinio ratlankiai

LED dienos šviesos žibintai

Kombinuoti galiniai LED žibintai

Radiatoriaus grotelės (Juodos/Chromo dangos)

Galinis aptakas su HMSL

Stogo bagažinė

Šviesą atspindintis priekinis stiklas ir tamsintas galinis stiklas

Statinio lenkimo funkcija

MY20 Santa Fe

Dvigubi LED žibintai

Comfort Style Premium

Važiavimo juostos laikymosi sistema Navigacinė sistema

Priekinė ir galinė pagalbinė automobilio 

statymo sistema 

Išmaniojo rakto sistema su užvedimo 

mygtuku (Smart Key)

17 colių lengvo lydinio ratlankiai Odinės sėdynės

7 colių spalvotas jutiklinis ekranas su 

galinio vaizdo kamera

Vėdinamos sėdynės

Belaidis Qi telefono įkroviklis HUD ekranas
Standartinė įranga

Prisitaikanti išmanioji pastovaus greičio 

palaikymo sistema ASCC

Laisvų rankų bagažinės atidarymo 

sistema
19 colių lengvo lydinio ratlankiai*

Galinės šildomos sėdynės 18 colių lengvo lydinio ratlankiai

Šildomas vairas

7 colių prietaisų skydelis 

„Supervision Cluster“

Dinaminiai (pasisukantys) LED 

žibintai

Elektra valdomos sėdynės

„Krell Premium“ garso sistema

● ● ●

● ● ●

Comfort Style Premium
● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mygtuku (Smart Key) ● ● ●

- ● ●

Automatinė šilumos valdymo klimato kontrolė, priekinės sėdynės 

šildytuvas ir šildomas vairas
● ● ●

● ● ●

„Comfort“, „Eco“ ir „Sport“ važiavimo režimai ● ● ●

Važiavimo nuokalne pagalbinė sistema ● ● ●

- - ● tik dyzelinėje versijoje

Comfort Style Premium

Comfort Style Premium
● - -

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema ● ● ●

50:50 sukimo momento užraktas (4 varantieji ratai) ● ● ●

Užlenkiami šoniniai veidrodėliai, šildomi ir kėbulo spalvos su LED 
indikatoriumi

● ● ●

● ● ●

- ● -

- - ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

- - ●

Techninės charakteristikos galioja publikavimo metu.

Techninės charakteristikos, standartinė įranga ir pasirenkama įranga gali keistis be įspėjimo versija 01.2021



Salonas

Galinio vaizdo veidrodėlis: Elektromechaninis veidrodėlis su kompasu

Odinis vairas ir vairo sukimo rankena

Medžiaginės sėdynės

Odiniai sėdynių apmušalai (su „Delux“ medžiaginiu stogu ir A/B/C stulpais)

Elektra valdoma vairuotojo sėdynė

Galinių durelių užuolaidėlė (rankinė)

„Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir garso transliacija

Garso sistemos ir telefono valdymo mygtukai ant vairo

220V įtampos keitiklis

7 colių prietaisų skydelis „Supervision Cluster“

Belaidis telefono įkroviklis

Projekcinis ekranas

Sauga

Nuovargio aptikimo sistema (DAW)

Priekinė ir galinė pagalbinė automobilio statymo sistema 

Važiavimo juostos laikymosi kontrolės sistema (LKA)

Padangos remonto rinkinys

Satino apdailos tamsios chromuotos grotelės, satino apdailos 

priekinio buferio liejinys, šoninių durelių apdailos juostelės, galinio 

buferio liejinys, galinės apdailos juostelės ir durų rankenėlės

●* ●* ●*Satino apdailos tamsios chromuotos grotelės, *tamsus 

chromuotas priekinio buferio liejinys, šoninių durelių apdailos 

juostelės, galinio buferio liejinys, galinės apdailos juostelės ir durų 

rankenėlės „Magmar Red YR2“ ir „Phantom Black NKA“ išorės 

spalvų 

Comfort Style Premium

● ● ●

● - -

4 elektra valdomi langai su automatinio atsidarymo ir saugumo funkcija ● ● ●

● ● ●

- - ●

Comfort Style Premium

- ● ●

- ● ●

● ● ●

● ● ●

Informacijos ir pramogų sistema

Garso sistemos valdymas 7 colių spalviniu jutikliniu ekranu, „Apple 

CarPlay“ ir „AndroidAuto“, galinio vaizdo kamera, ryklio peleko 

formos antena

● ● -

Navigacijos sistema, 8 colių spalvinis jutiklinis ekranas, „Apple 

CarPlay“ ir „AndroidAuto“, galinio vaizdo kamera, ryklio peleko 

formos antena

p p ●

- ● ●

- - ●

● ● ●

p ● ●

● ● ●

● ● ●

Priekinio susidūrimo išvengimo sistema (FCA) su kamera ir radaru, 

mašina/ pėstysis/ dviratis
● ● ●

● ● ●

● ● ●

Techninės charakteristikos galioja publikavimo metu.

Techninės charakteristikos, standartinė įranga ir pasirenkama įranga gali keistis be įspėjimo versija 01.2021



Sėdynių ir salono dizainas

Variantai ir paketai

"Metallic" spalva

LED šviesų paketas

Dvigubi LED žibintai

Tolimųjų šviesų pagalbinė sistema (HBA)

Priekiniai LED rūko žibintai

Navigacijos ir „Krell Premium Audio“ paketas

„Krell Premium“ garso sistema su 10 garsiakalbių

Juodas vieno spalvos tono salonas (NNB)

Melanžinės tamsiai pilkos 

spalvos austos medžiagos 

sėdynės, „Tactile Metallic“ 

prietaisų skydelio paviršius, 

įsiūta salono panelė ir durų 

apdaila, pilkos spalvos lubų 

audinys

Juodos spalvos odinės sėdynės, „Tactile Metallic“ 

prietaisų skydelio paviršius, dirbtinė oda, apsiūta salono 

panelė ir durų apdaila, pilkos spalvos melanžinis lubų 

audinys

Tamsaus smėlio dviejų tonų espresso - gelsvai rudos spalvų salonas (RTP)

Melanžinės tamsios smėlio 

spalvos austos medžiagos 

sėdynės, „Cross Metallic“ 

prietaisų skydelio paviršius, 

įsiūta salono panelė ir durų 

apdaila, smėlio spalvos 

lubų audinys

Tamsios smėlio spalvos odinės sėdynės, „Cross Metallic“ 

prietaisų skydelio paviršius, dirbtinė oda, apsiūta salono 

panelė ir durų apdaila, smėlio spalvos melanžinis lubų 

audinys

Comfort Style Premium

Pilkas dviejų tonų espresso - sepija pilkos spalvų salonas (YPJ)

Melanžinės pilkos spalvos 

austos medžiagos sėdynės, 

„Tactile Gray Stone“ 

prietaisų skydelio paviršius, 

įsiūta salono panelė ir durų 

apdaila, pilkos spalvos lubų 

audinys

Pilkos spalvos odinės sėdynės su oranžiniais apsiūvimais, 

„Tactile Gray Stone“ prietaisų skydelio paviršius, dirbtinė 

oda, apsiūta salono panelė ir durų apdaila, pilkos spalvos 

melanžinis lubų audinys

1 295 € ●

Navigacijos sistema, 8 colių spalvinis jutiklinis ekranas, „Apple 

CarPlay“ ir „AndroidAuto“, galinio vaizdo kamera, ryklio peleko 
formos antena

● ●

Burgundijos juodos dviejų tonų dizaino spalvų paketas (VGD)

- -

- -

Burgundijos rudos spalvos 

odinės sėdynės, 

kompozicinė mediena

 Prietaisų skydelio paviršius, 

dirbtinė oda, apsiūta salono 

panelė, durų apdaila, 

juodos spalvos eko-verstos 

odos lubų audinys

Comfort Style Premium

495 €

1 095 €

NEMOKAMAI

1 295 €

NEMOKAMAI

Techninės charakteristikos galioja publikavimo metu.

Techninės charakteristikos, standartinė įranga ir pasirenkama įranga gali keistis be įspėjimo versija 01.2021



Saugos paketas

Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema
Saugaus išlipimo pagalbinė sistema
360 laipsnių aplinkinio vaizdo stebėjimo sistema
Aklosios zonos stebėjimo  monitorius

Greičio apribojimo informacijos funkcija (ISLW)*

Elektra valdomas panoraminis stoglangis

„Power“ paketas

Elektra reguliuojama keleivio sėdynė 

Vairuotojo sėdynė su atminties padėtimis

HUD ekrano atminties funkcija Premium modelyje

Vairuotojo sėdynės pagalvėlės prailginimo valdymas

Vėdinamos priekinės sėdynės

Burgundijos raudonos spalvos išskirtinė odinė salono apdaila

Išorės spalvos

* "Pearl" splava - nemokamas

*reikalauja Navi & Krell Premium Audio paketas

- 995 € 995 €

1 795 € 1 795 €

Įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema (BCA)

Galinė skersinio eismo susidūrimo perspėjimo sistema (RCCA)

Galinės pakabos savaiminis išlyginimas

  7 colių prietaisų skydelis „Supervision Cluster“ (Standartinė į Style ir Comfort)

1 795 €

- - 495 €

- 995 € ●

"Magnetic Force Metallic" splava"Wild Explorer Metallic" splava

"Phantom Black Pearl" splava"Rain Forest Metallic" splava"Earthy Bronze Metallic" splava "Stormy Sea Pearl" splava

"Typhoon Silver Metallic" splava

*"Magma Red Pearl" splava

"White Cream Pearl" splava

Techninės charakteristikos galioja publikavimo metu.

Techninės charakteristikos, standartinė įranga ir pasirenkama įranga gali keistis be įspėjimo versija 01.2021




