
AKČNÍ CENY Best of Technology

Motor Výkon (kW/k) Převodovka Pohon

Santa Fe 2,2 CRDi 147/200 6st. automatická 4×4 1 049 990

Hyundai Santa Fe Classic 
Limitovaná nabídka

Výhodné Hyundai pojištění zajistí zcela bezstarostnou jízdu:
- povinné ručení zdarma
- nulová spoluúčast    
- náhradní vozidlo zdarma  

Autonomní nouzové brzdění  FCA 
s varováním před čelním nárazem FCW - 
radar a kamera detekují riziko nehody, nejprve 
řidiče upozorní a v případě potřeby zahájí 
brzdění, aby zabránily nehodě či zmírnily její 
následky.

Sledování mrtvého úhlu  BCW a varování  
před projíždějícími vozy při couvání RCCW 
- radarové senzory detekují blízkost vozidla 
v zóně mrtvého úhlu a aktivují výstražné světlo 
i akustické upozornění, rovněž funkční při 
couvání z parkovacího místa.

Inteligentní adaptivní tempomat  ASCC - 
udržuje nastavené vzdálenosti od vpředu 
jedoucího vozidla a automaticky snižuje nebo 
zvyšuje rychlost. S funkcí automatického 
rozjezdu ze stojící kolony. 

360° kamerový systém  AVM - monitoruje okolí 
vozu a usnadňuje manévrování ve stísněných 
prostorách. Obraz se zobrazí na displeji 
navigačního systému včetně ptačího pohledu 
na vůz.

* Limitovaná nabídka zahrnuje zvýhodnění ve výši 169 000 Kč vč. DPH.

*  Akční cena se vztahuje na vybrané skladové vozy a je podmíněna registrací vozidla na jméno zákazníka a platí do 30. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob. Registraci vozidla na 
registrační značky zprostředkovává autorizovaný prodejce Hyundai. V případě prodeje zahraničnímu zákazníkovi (v rámci EU) je nutné vozidlo přihlásit v zemi původu klienta 
a to nejpozději do 1 měsíce od převzetí vozidla. Akční nabídka neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.

Ceník osobních vozů (platnost od 1. dubna 2019)*



Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny 
cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na 
nejbližšího prodejce Hyundai. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené 
společností Hyundai Motor Czech s.r.o., a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie je pouze 
ilustrativní.  

● standardní výbava     - nedodává se

MODEL SANTA FE

VNĚJŠÍ VÝBAVA Best of Technology
19" kola z lehkých slitin, pneumatiky 235/55 R19 ●

Plnohodnotná rezerva ●

Přední xenonové adaptivní světlomety ●

LED denní světla, přední mlhové světlomety, vnější zrcátka v barvě vozu se směrovkami, kombinovaná zadní LED světla  ●

Chromovaná mřížka chladiče a chromované kliky dveří, střešní ližiny - černé ●

Spodní kryt předního i zadního nárazníku, přední a zadní zástěrky, zadní spojler ●

Solární přední skla, zadní tmavá skla ●

Panoramatické střešní okno (dvoudílné, přední část elektricky posuvná) ●

Metalický lak karosérie 25 900

BEZPEČNOST  

Stabilizační systém VSM vč. protiprokluzového systému TCS, ABS, EBD a brzdového asistentu BAS ●

Asistent pro sjíždění ze svahu DBC, asistent pro rozjíždění do kopce HAC ●

Systém bránící převrácení vozu ROP, systém stabilizace přívěsu TSA ●

Systém řízení trakce při průjezdu zatáčkou ATCC ●

Varovný systém opuštění jízdního pruhu LDW, asistent změny jízdního pruhu LCA ●

Systém varování před čelním nárazem FCW s funkcí automatického brzdění FCA, detekce vozidel i chodců ●

Sledování mrtvého úhlu vnějších zrcátek BCW, upozornění na projíždějící vozidla při couvání RCCW ●

Airbag řidiče a spolujezdce, přední boční airbagy, okenní airbagy pro všechny řady sedadel, kolenní airbag řidiče ●

Funkce varovných světel při nouzovém brzdění, úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT  

Anatomicky tvarovaná sedadla s koženým čalouněním ●

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, paměť nastavení sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek ●

Ventilovaná přední sedadla ●

Vyhřívaný volant, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaná zadní sedadla ●

Kůží potažený volant a hlavice řadící páky, volant výškově a podélně nastavitelný ●

Elektricky ovládaná přední a zadní okna, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ●

Možnost nastavení charakteristiky posilovače řízení a odezvy automatické převodovky ●

Elektrická parkovací brzda s funkcí Auto Hold ●

El. sklopná vnější zpětná zrcátka, samostmívací vnitřní zrcátko s kompasem ●

Přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera s obrazem na displeji rádia nebo navigace ●

Monitorování okolí vozu 360° kamerovým systémem  ●

Inteligentní parkovací asistent SPAS ●

Inteligentní adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti a funkcí úplného zastavení a opětovného rozjezdu ●

Dvouzónová automatická  klimatizace ●

Palubní počítač, ukazatel venkovní teploty, regulace osvětlení palubních přístrojů ●

Přístrojový panel „Supervision“ s 4,2" barevným displejem, palubní počítač ●

Vyhřívání předního skla pod stěrači, monitorování tlaku v pneumatikách ●

Automatické světlomety (světelný senzor) a automatické stěrače (dešťový senzor) ●

Automatické přepínání dálkových světel (HBA) ●

Přední čtecí lampičky, schránka na sluneční brýle, funkce komfortních směrovek (trojblik) ●

Přední středová opěrka rukou s odkládacím prostorem, zadní středová opěrka rukou s držáky nápojů ●

Inteligentní klíč a startování tlačítkem, ISG - stop and go systém ●

Posuvná a nastavitelná sedadla ve 2. řadě, dělená v poměru 4:2:4,  sklopná jedním dotykem ze zavazadlového prostoru ●

Kryt zavazadlového prostoru, fixační síť v zavazadlovém prostoru ●

Roletka bočních oken ve 2. řadě ●

Elektricky ovládané 5. dveře s bezdotykovým otvíráním, elektrická zásuvka 220 V v zavazadlovém prostoru ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA  

Integrovaná navigace s 8" dotykovým displejem vč. externího zesilovače a subwooferu, bezplatné aktualizace 
mapových podkladů po dobu 10 let (1× ročně) v hodnotě 30 000 Kč ●

Počet reproduktorů 12

ZÁRUKA A SLUŽBY  

5 let záruka bez omezení ujetých km v ceně

5 let asistenční služby, 5 let kondiční prohlídky v ceně

Přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel 1 690

PŘÍSLUŠENSTVÍ  

Bezpečnostní sada (výstražný trojúhelník, sada žárovek, vlečné autolano, lékárnička, výstražná vesta, pracovní rukavice) 1 199

Podlahové rohože velurové 1 490

Autorizovaný prodejce:


