Hyundai Santa Fe
Saugos įranga
Visų ratų pavaros užrakinimo įjungtoje padėtyje funkcija (4WD Lock)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Aktyvi variklio dangčio pakėlimo sistema
Automatinė stovėjimo stabdžio funkcija (Autohold)
Avarinio stabdymo stabdžių stiprintuvas (BAS)
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija
Galinių durų užraktai vaikams apsaugoti
Užuolaidinės saugos oro pagalvės
Stabdžių valdymo važiuojant nuokalne sistema (DBC)
Vairuotojo saugos oro pagalvė
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė
Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB)
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)
Avarinio stabdymo signalas (ESS)
Įlipimo žibintas priekinėse duryse
Reguliuojamas priekinių saugos diržų aukštis
Priekinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais
Priekinių sėdynių saugos diržai su įtempikliais
Priekinių saugos diržų priminimas
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)
ISOFIX vaikų kėdučių tvirtinimo įtaisai galinėje sėdynėje (antros eilės)
Pagal poreikį įsijungianti keturių ratų pavara (4WD)
Keleivio saugos oro pagalvė
Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo jungiklis
Galinių saugos diržų apkrovos ribotuvai (antros eilės sėdynės)
Galinių saugos diržų apkrovos ribotuvai (trečios eilės sėdynės)
Priekabos stabilumo kontrolės sistema (TSA)
Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)
Eismo juostos keitimo pagalbos sistema (LCA)
Nukrypimo nuo važiavimo juostos įspėjimo sistema (LDWS)
Įspėjimo apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga sistema (RCTA)
Autonominė avarinio stabdymo sistema (AEB)
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCWS)
Išorė
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
Chromuotos išorinės durų rankenos
Chromuotos radiatoriaus grotelės
Posūkius apšviečiantys žibintai
Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai
Elektra šildomi šoniniai veidrodėliai
Palydėjimo apšvietimas
Priekiniai rūko žibintai
Normalaus dydžio atsarginis ratas
LED dienos šviesos žibintai
Gabaritiniai žibintai su LED
Galiniai žibintai su LED
Purvasaugiai
Šoniniai veidrodėliai su integruotos posūkio signalo žibintais
Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose
Tamsinti stiklai
Lęšiniai priekiniai žibintai
Lietaus jutiklis
Galinis stogo aptakas
Į galinį stogo aptaką integruotas stabdymo žibintas su LED
Galinio stiklo apliejiklis ir valytuvas su valymo su pertrūkiais funkcija
Stogo bėgeliai
Išmetimo vamzdis su dvigubu galu
Priekinio stiklo ir priekinių šoninių langų apsauga nuo saulės
Ratų arkų ir šoninių slenksčių apvadai
Priekinių valytuvų atitirpinimas
Elektra sulenkiami šoniniai veidrodėliai su automatine funkcija
Apšviečiamos priekinių durų išorinės rankenos
Priekinių žibintų apliejikliai
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Ksenoniniai priekiniai žibintai
Išmanieji tolimųjų šviesų žibintai
Panoraminis stoglangis
Savireguliuojama pakaba gale
Išmaniosios elektrinės pakeliamos galinės durys
Ksenoniniai artimųjų šviesų žibintai dinamiškai pasikreipiančių šviesos spinduliu. (DBL)
Salonas
12V maitinimo lizdas bagažo skyriuje
12 V maitinimo lizdas salone (3 vnt.)
40:20:40 santykiu nulenkiamas galinės sėdynės atlošas (antros eilės)
50:50 santykiu nulenkiama galinė sėdynė (trečios eilės)
60:40 santykiu padalinta galinė sėdynė (antros eilės)
Viršutinės rankenos įsitvėrimui: 1 vnt. priekyje, 2 vnt. gale
Bagažo skyriaus apšvietimas
Bagažo skyriaus uždangalas
Atrama rankai viduryje su puodelių laikikliais (antros eilės sėdynė)
Chromuotos vidinės durų rankenos
Medžiaginiai sėdynių apmušalai
Rūbų kabliukai
Puodelių laikikliai
Vėliau išsijungiantis salono apšvietimas
Durų slenksčių plokštelės
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Atrama rankai ir daiktų dėtuvė apatinėje konsolėje
Kišenės žemėlapiui priekinėse duryse
Elektra valdomi galiniai langai
Pirmyn/atgal reguliuojamos galvos atramos priekinėse sėdynėse
Vėsinama pirštinių dėtuvė
Pirštinių dėtuvės apšvietimas
Pirštinių dėtuvės užrakinimas
Šildomas vairas
Oda aptraukta pavarų svirties rankena
Oda aptrauktas vairas
Bagažo tvirtinimo tinklas
Bagažo tvirtinimo tinklo kabliukai
Žemėlapio skaitymo lemputės su dėtuve saulės akiniams
Nespalvotas 3,5 colių LCD informacinis ekranas
Foninis salono apšvietimas
Galinių sėdynių nulenkimo vienu judesiu rankena
Elektra valdomi galiniai langai
Reostatas
Kišenė sėdynės atloše
Slankiojanti galinė sėdynė (antros eilės)
Reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas
Veidrodėlis saulės skydelyje
Dokumentų laikiklis saulės skydelyje (tik vairuotojo pusėje)
Kelionės kompiuteris
Aukštyn/žemyn reguliuojamos galvos atramos visose sėdynėse
Veidrodėlio skydelyje nuo saulės apšvietimas
220 V maitinimo lizdas bagažo skyriuje
Odiniai sėdynių apmušalai
Galinių durų užuolaidos
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Komforto įranga
"Virtual Surround" garso sistema su 6 garsiakalbiais
Garso sistema, 5 colių TFT jutiklinis ekranas
Priekinio stiklo automatinio džiovinimo sistema
Automatinis žibintų valdymas
Papildomas keramikinis šildytuvas (PTC)
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga
Vėdinimo angos B statramstyje
Oro valymo sistema "Cluster Ionizer"
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Pasirenkamas važiavimo režimas
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema
Priekiniai statymo jutikliai
Priekinių sėdynių šildytuvas
Vienu palietimu tris kartus sumirksintis posūkio signalas
Oro kondicionavimas gale
Galiniai statymo jutikliai
Šildomos galinės sėdynės (antros eilės)
Galinio vaizdo kamera
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas
Greičio ribotuvas
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo
USB/AUX lizdas
Beraktė durų rakinimo ir variklio užvedimo sistema
Spalvotas 4,2 colių TFT LCD informacinis ekranas
„Infinity Premium Surround“ garso sistema su 10 garsiakalbiais
Garso ir navigacijos sistema (radijas, DAB), 8 colių TFT jutiklinis ekranas
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Vėdinamos priekinės sėdynės
Panoraminio vaizdo monitorius
Integruotos vairuotojo sėdynės ir šoninių veidrodėlių nustatymų atminties sistema (2 profiliai)
Elektra valdoma priekinio keleivio sėdynė
Išmanioji statymo pagalbos sistema (SPAS)
Ratai ir padangos
7.0J x 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 235/65R17 padangomis
7.5J x 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60R18 padangomis
7.5J x 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R19 padangomis
Papildoma gamyklinė įranga
„Metallic“ spalva
Odiniai sėdynių apmušalai
Ruda odiniai apmušalais
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