Produktfakta

Santa Fe

Modellprogram
Motor
2.2 CRDi 200hk 4WD

Drivmedel

Växellåda

Utrustningsnivå

Diesel

Automat, 8-växlad DCT

Essential/Advanced

Fordonsskatt (enligt Bonus/Malus)
Skatt/år (WLTP)

Automat

2.2 CRDi 200hk 4WD (Essential)

år 1-3: 10 772 kr kr, år 4-: 4 490 kr

2.2 CRDi 200hk 4WD (Advanced)

år 1-3: 10 893 kr kr, år 4-: 4 536 kr

Garantier
5 års nybilsgaranti med fri körsträcka
1 års vägassistans
5 års lackgaranti
12 års garanti mot genomrostning

Vikter**
2.2 CRDi 200hk 4WD (8DCT)
Tjänstevikt

kg

1 835-1 984

Max last

kg

616-765

Max taklast

kg

100

Totalvikt

kg

2 600

Max släpvagnsvikt, bromsad

kg (man/aut)

2 500

Max släpvagnsvikt, obromsad

kg (man/aut)

750

Motordata
2.2 CRDi 200hk 4WD (8DCT)
Typ

4-cylindrig dieselmotor

Cylindervolym

cm3

2 151

Cylinderdiameter/slaglängd

mm

83.0 x 99.4

Effekt
Vridmoment

hk (kW) vid varv/min

202 (148)/ 3 800

Nm vid varv/min

440 / 1750-2750

Kompressionsförhållande : 1

16

Ventilsystem

16-VALVE, HLA

Avgasrening

LNT/DPF + SCR

Bränslesystem

CRDI (Common Rail Direct Injection)

Prestanda
Toppfart

km/h

Acceleration 0-100 km/h

205

sek

9.1

liter

67

Bränsle och miljö*
Bränsle

Diesel

Bränsletank
Förbrukning blandad

l/100 km

WLTP

6.8

CO2-utsläpp blandad

g/km

WLTP

178-179

Miljöklass

Euro 6D

Kraftöverföring
Växellåda

Automat, 8-växlad DCT

Drivning

Fyrhjulsdrift (4WD)

Chassi
Hjulupphängning, fram

MacPherson strut type

Hjulupphängning, bak

Multi-link type

Hjul/fälg

235/60R18

Bromssystem

ABS & ESC

Stabiliseringssystem

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)

Elsystem
Batteri

Ah

80

Startmotor

kW

2.0

Generator

V/A

13.5/150

* Bränsledeklarationen är framtagen enligt gällande EU-direktiv och främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller.
Den verkliga bränsleförbrukningen kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.
** Se registreringsbevis för exakta viktdata.

Utrustningsnivå
Essential

· Elektronisk parkeringsbroms med autohold

· 2 x 12V-uttag

· Elektronisk växelväljare (Shift-By-Wire)

· Smart Key m. Start&Stop-knapp

· 3 x USB-uttag

· Elektroniskt öppningsbar bagagelucka

· Stämningsbelysning

· 4,2" TFT LCD instrumentering

· Elmanövrerade framsäten m. värme

· Svankstöd – elektrisk, förarstol

· 7 säten

· Filhållningsassistans, aktivt (LKA)

· Takrails

· 10,25" pekskärm m. navigationssystem

· Filkörningssystem, aktivt (LFA)

· Trådlös mobilladdare

· 18" aluminiumfälgar

· Förberedd för dragkrok

· Walk in device (bak)

· 18" skivbromsar fram

· Framsäten justerbara i höjd

· Varningssystem för glömt barn, baksäte 2:a raden

· 50:50 delbart säte 3:e raden

· ISG Stop&Go

· Ventilation 2:a raden

· 60:40 delbart säte 2:a raden

· ISOFIX, yttre baksäten och passagerarsäte

· Välkomstbelysning

· Adaptiv farthållare m. Stop&Go-funktion

· KRELL Premium ljudsystem m. 12 högtalare

· Värmekanaler till 2:a & 3:e raden

· Akustisk film på vindruta

· Körlägesväljare

Advanced

· Apple CarPlay™

· Krockgardiner fram och bak

· Essential-utrustning +

· Autobroms m. detektering av fotgängare, fordon och cyklister

· Krockkuddar fram, förare och passagerare

· 12" TFT LCD instrumentering

· Autobroms vid vänstersväng (korsning)

· Läderklädd ratt och växelspak

· 360° kamera, SVM (Surrond View Monitor)

· Auto Light

· LED-bakljus

· Autobroms vid backning (PCA)

· Automatisk avbländbar innerbackspegel (ECM)

· LED-dimljus bak

· Dödavinkelvarnare med bild i instrumentering

· Automatisk avimning

· LED-strålkastare m. helljusassistans

· Elektrisk lårstödsförlängning, förare

· Automatisk klimatanläggning, 2-zons

· LED-varselljus

· Elmanövrerade framsäten fram m. minnesfunktion i förarstol

· Automatisk skyltavläsare (ISLW)

· Läderinstrumentbräda

· Eluppvärmda baksäten

· Backkamera med dynamiska linjer (RVM)

· Läderklädsel

· Head Up display (HUD)

· Barnlås (Auto)

· Mittmonterad krockkudde fram

· Manuell AC i 3:e raden

· BlueLink® Connected Car Services

· Nackstöd justerbart

· Motorvägsassistans (HDA)

· Bluetooth

· Parkeringssensorer fram och bak (PDW)

· Panoramaglastak

· DAB radio

· PTC-värmare

· Självparkeringssystem (RSPA)

· Däckreparationssats

· Ratt justerbar i höjd och längdled

· Solgardiner, 2:a raden

· Däcktrycksvarning (TPMS)

· Rattpaddlar

· Svankstöd – elektrisk, förarstol 4-stegs

· Dödavinkelvarnare m. varning för korsande trafik vid backning

· Rattvärme

· Tonade rutor

· eCall

· Regnsensor

· UV-skydd på vindruta och framdörr

· Elektriskt infällbara ytterbackspeglar m. värme

· Remote folding, 2:a raden

· Ventilerade framsäten

· Sidokrockkuddar fram

Fabriksmonterad extrautrustning
· 12" instrumentering: 12” full TFT LCD instrumentering

Tillgänglig för

Pris

Essential

4 900 kr

· 20" aluminiumfälgar: Ej tillsammans med Luxury-paket. Kommer med Continental-däck

Advanced

7 900 kr

· Luxury-paket: Inkl. 20" dedikerade aluminiumfälgar, Contintental-däck, mörkkromad grill, nappaläderklädsel, mocka-innertak, solskydd, A/B/C-stolpar,
mittkonsol i borstad aluminium, hjulram & dörrlister i karossens färg & ratt i perforerat läder

Advanced

27 900 kr

Mått
Utvändigt
Längd

mm

4 785

Bredd, exkl. speglar

mm

1 900

Höjd (med takrails)

mm

1 685 (1 710)

Spårvidd, fram/bak

mm

1 646/1 656

Axelavstånd

mm

2 765

Takhöjd, fram/bak

mm

1 017/1 000

Takhöjd, fram/bak med Panoramatak

mm

966/980

Benutrymme, fram/bak

mm

1 052/996

Bredd i höfthöjd, fram/bak

mm

1 385/1 367

Bredd i axelhöjd, fram/bak

mm

1 464/1 428

Lastutrymme (VDA 211-2/214-1) (uppfällt/nedfällt baksäte)

liter

616/1 795

Invändigt
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Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg.
Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den föråldrade bilden av en bil som bara ett t ransportmedel.
Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan.
Hyundai är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all framtid förändrar synen på bilen.
De konkreta bevisen finns redan i många av de nya modellerna vi presenterar – och fler kommer.

