
Πλήρως εξηλεκτρισμένη, εξαθέσια ή επταθέσια, καθώς και τετρακίνητη, η SUV ναυαρχίδα της Hyundai σάς προσφέρει τώρα 

περισσότερα από κάθε άποψη: στυλ, χώρους, άνεση και χρηστικότητα. Στην καινοτομική εξαθέσια διάταξή του, το SANTA FE 

προσφέρει στους δύο επιβάτες της μεσαίας σειράς ανεξάρτητα υποβραχιόνια σε καθίσματα «captain seats», ενώ η πρόσβαση στην 

τρίτη σειρά καθισμάτων διατηρείται διαρκώς ελεύθερη. Στην επταθέσια διάταξη, η πρόσβαση στην τρίτη σειρά καθισμάτων 

παρέχεται με το πάτημα ενός πλήκτρου. Η εσωτερική ευελιξία συμπληρώνεται από έξυπνους καθημερινούς βοηθούς, όπως το 

Smart Power Tailgate που ανοίγει αυτόματα την θύρα αποσκευών όταν τα χέρια σας είναι γεμάτα. Το νέο SANTA FE διατίθεται με 

δύο εξηλεκτρισμένα κινητήρια σύνολα: ένα δυναμικό, πλήρως υβριδικό σύστημα 230ps και μια plug-in υβριδική έκδοση 265ps που 

επιτρέπει την αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση με το πάτημα ενός πλήκτρου, σε καθημερινές αποστάσεις άνω των 60 χλμ σε αστικό ιστό.

Αλλά όταν απαιτηθεί ένα μεγαλύτερο ταξίδι, ο υπερτροφοδοτούμενος 1.6 Turbo CVVD κινητήρας προσφέρει πλούσια ισχύ με 

υβριδική οικονομία – πάντοτε με εξηλεκτρισμένο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων shift-by-wire με πλήκτρα αντί λεβιέ. Σχεδιασμένο 

για άνετη οδήγηση σε συνθήκες αστικής κυκλοφορίας αλλά και για ασφάλεια σε σκληροτράχηλους επαρχιακούς δρόμους, το νέο 

SANTA FE διαθέτει προηγμένη ανάρτηση Multilink, αποσβεστήρες υψηλών επιδόσεων αλλά και το πρωτοποριακό σύστημα 

τετρακίνησης HTRAC™, που κατανέμει στιγμιαία την απαραίτητη ισχύ στους εμπρός και πίσω τροχούς ανάλογα με τις οδηγικές

συνθήκες. Οι επιπρόσθετες επιλογές terrain mode για συνθήκες χιονιού, λάσπης ή άμμου, καθώς και οδηγικού προφίλ ανάλογα με 

την διάθεσή σας, παρέχουν άριστο έλεγχο και απολαυστική οδήγηση. Το Hyundai SANTA FE θωρακίζεται με εκτεταμένο ατσάλι 

υπέρ-υψηλής αντοχής Hyundai Steel και μεταλλουργικές ενισχύσεις θερμικής ενσφράγισης hot stamping, ώστε να προσφέρει 

πεντάστερη ασφάλεια για όλους. Στην ενεργητική ασφάλεια, η τεχνολογική αριστεία του SANTA FE περιλαμβάνει προηγμένες 

τεχνολογίες όπως το ασφαλές άνοιγμα των πίσω θυρών χωρίς τον κίνδυνο διερχομένων οχημάτων, τα πίσω ραντάρ αλλά και η  

επόπτευση 360° μοιρών χάρη στο σύστημα 4 καμερών. Το εσωτερικό του SANTA FE προσφέρει ένα νέο επίπεδο πολυτέλειας με 

φινιρίσματα από premium υλικά ή υψηλής επεξεργασίας δέρμα Nappa. Η νέα «αιωρούμενη» κεντρική κονσόλα ενσωματώνεται 

κομψά στην αισθητική ενός απαλού δερμάτινου ταμπλό. Η premium αισθητική ολοκληρώνεται και στον ψηφιακό τομέα με τον νέο, 

πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3″ και μια οθόνη αφής 10,25″ που προσφέρει εκπληκτική ευκρίνεια, μοναδική ευχρηστία και 

συνδεσιμότητα με Android Auto, Apple CarPlay και τηλεματική Bluelink. Και όλα αυτά, πάντοτε με τη σφραγίδα αξιοπιστίας που 

υπογράφει την κορυφαία πανευρωπαϊκή εργοστασιακή εγγύηση της Hyundai πέντε ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα.
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ΧΡΩΜΑΤΟΣ

HSF030 SANTA FE FULL HYBRID 1.6T 230ps 2WD 6AT PREMIUM 7-Seater 50.990 € 650 €

HSF040 SANTA FE FULL HYBRID 1.6T 230ps 2WD 6AT PREMIUM 6-Seater 51.390 € 650 €

HSF035 SANTA FE FULL HYBRID 1.6T 230ps 4WD 6AT PREMIUM 7-Seater 53.090 € 650 €

HSF045 SANTA FE FULL HYBRID 1.6T 230ps 4WD 6AT PREMIUM 6-Seater 53.490 € 650 €

HSF010 SANTA FE PLUG-IN HYBRID 1.6T 265ps 4WD 6AT DISTINCTIVE 7-Seater 61.590 € 650 €

HSF015 SANTA FE PLUG-IN HYBRID 1.6T 265ps 4WD 6AT LIMITED 7-Seater 67.290 € 650 €

HSF020 SANTA FE PLUG-IN HYBRID 1.6T 265ps 4WD 6AT DISTINCTIVE 6-Seater 61.990 € 650 €

HSF025 SANTA FE PLUG-IN HYBRID 1.6T 265ps 4WD 6AT LIMITED 6-Seater 67.690 € 650 €

SANTA FE

Ισχύς από 17/10/2022

• 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων
• 5 Χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια
• 5 Χρόνια δωρεάν ετήσιος τεχνικός έλεγχος
• 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής
• 8 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης ή 160.000χλμ


