
Santa Fe  Executieve 1.6 T-GDI 265LE 
Plug-in Hybrid 6AT/4WD 7üléses

Alapfelszerelés:

Shift-by-wire

Terep előválasztó gomb
Elektronikus szintszabályozás
Vezető és utas oldali légzsák
Oldallégzsákok elöl
Függönylégzsákok
eCall vészhelyzeti segélyhívó rendszer
ABS + tárcsafék elöl és hátul
Menetstabilizáló rendszer (ESC)
Visszagurulás gátló (HAC)
Lejtmenet vezérlő (DBC)
Vészfékezés-jelző rendszer (ESS)
Aktív motorháztető (gyalogosvédelem baleset esetére)
TSA vontatmány stabilizáló rendszer
Vezetői éberségfelügyelet

Sávtartó rendszer (I KA)
Sávkövető rendszer (LFA)
Autópálya asszisztens (HDA)
Elektronikus, holttérfigyelő által befolyásolt gyermekzár
Menet közben záródó központi zár

Prémium keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS)
Aktív holttérfigyelő rendszer (BCA)
Váltófülek a kormánykeréken
360 fokos parkolókamera (SVM)
Holttér figyelő monitor (BVM)

Riasztóberendezés
20”-oskönnyűfém keréktárcsák Continental gumiabroncsokkal
Szükségpótkerék

Tetősín
LED-es nappali menetfény (DRL)
LED fényszórók elöl
Full LED fényszórók elöl (tompított és távolsági)
Elektromosan állítható fűtött külső visszapillantó tükrök
Elektromosan behajtható külső visszapillantó tükrök
Tükörházba épített irányjelző (LED)
Színezett üvegek
Sötétítés B oszloptól (hátsó ajtók, csomagtérajtó)
"Solar Control" hővédő üvegezés
LED-es kombinált lámpatest hátul

Ráfutásos baleset megelőző rendszer városi, városon kívüli és 
gyalogosfelismerő móddal (FCA)
Ráfutásos baleset megelőző rendszer biciklist felismerő 
móddal (FCA-CYC)
Kereszteződésben történő kanyarodás során ütközésre 
figyelmeztető rendszer (FCA-JX)

Tolatási manőver során bekövetkezendő ütközést megelőző 
rendszer (PCA-R)

ISG - Stop and Go rendszer (automatikus motorleállító és 
újraindító)

Króm és magasfényű fekete hűtőmaszk, króm lökhárító 
betétekkel, króm oldalvédő betétekkel az ajtókon, króm 
kilincsek

Panoráma napfénytető (elektromosan részben nyitható)

Vonóhorog előkészítés (belső kábelezés)

Parkolást segítő rendszer elöl és hátul
Bőrkormány és váltó gomb
Fűthető kormánykerék
Dönthető és tengelyirányban állítható kormánykerék
Kartámasz elöl tárolórekesszel
Head-up display
Bőr kárpitozás
Elektromosan állítható combtámasz elől a vezetőoldalon
Szellőztethető első ülések
Elektromosan állítható combtámasz elől a vezetőoldalon
Szellőztethető első ülések
Elektromosan állítható első ülések memória funkcióval
Elektromos, négy irányban állítható deréktámasz
Állítható magasságú első ülések
Elektromos rögzítőfék AUTO HOLD funkcióval
Ülésfűtés elöl és hátul
Napszemüveg tartó
Napvédő roló a hátsó oldalajtókba építve (ajtóba rejtett)
Térképolvasó lámpa

Tolatókamera
Multifunkcionális kormánykerék
DAB Antenna
USB csatlakozók
Belső hangulatvilágítás
Intelligens elektromos csomagtérajtó mozgatás
Bluetooth kihangosító

Távirányítós intelligens parkolást segítő rendszer (RSPA)

Automatikus fényszóróvezérlés
Automata elektromos ablakemelők elől és hátul
Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör (ECM) iránytűvel
Esőérzékelős ablaktörlő
220V inverter a hátsó üléseknél
Vezeték nélküli töltőberendezés
Sebességkorlátozó tábla felismerő rendszer
Adaptív sebességtartó automatika

"Supervision" műszeregység +FULL  TFT LCD műszeregység 
12,3”-os kijelzővel

Kétzónás automata légkondicionáló, automatikus 
páramentesítő rendszerrel

Intelligens kulcsfelismerő rendszer nyomógombos indítási 
funkcióval (Smart Key)

Navigációs csomag
Integrált navigációs rendszer, 10,25"-os érintőkijelzővel
MapCare térképfrissítés 10 éven át
Prémium Krell audiorendszer, 8 hangszóróval
Apple Carplay és Android Auto támogatás (elérhetőségéről 
tájékozódjanak az Apple és Android honlapján)



Metál fényezés: White Cream
Kárpit: Camel two-tone

Vételár : 21.394.000,-Ft

Műszaki adatok: 1598 cm3, 

Nyomaték 265Nm, 

Kombinált fogyasztás 1,6L, 

CO2 kibocsátás  36,9g/km


