uus

Diisel mootorid
2.2 CRDi 2WD 200 hj diisel 8AT
2.2 CRDi 4WD 200 hj diisel 8AT

Olulisim põhivarustus

Santa Fe
Comfort

Style

Premium

✔
-

✔
✔

✔
✔

Comfort

Style

Premium

Isekohanduv püsikiirushoidja
(ASCC)

Elektriliselt avanev tagaluuk

19-tollised valuveljed

Tagaistmete soojendus

18-tollised valuveljed

Roolisoojendus

Täis-LED-esituled

LED-esituled dünaamilise
kurvitule funktsiooniga

17-tollised valuveljed

Nahast istmed

Elektriliselt reguleeritavad
soojendusega istmed

7-tolline värviline puuteekraan
koos tahavaatekaameraga

7" Supervision Cluster

Ventileeritavad istmed

Juhtmevaba telefonilaadija

Esiklaasinäidik

Targa võtmepuldi süsteem

Navigatsioonisüsteem

Sõidurajal püsimise
abisüsteem
Parkimisandurid ees ja taga

Mugavus- ja abisüsteemid
Isekohanduv püsikiirushoidja (ASCC)
Juhtimisrežiimi valik
Elektrooniline seisupidur (automaatse paigalseisu funktsiooniga)
Tulede- ja vihmasensor
Esiistme soojendus
Tagumise istmerea kliimaseade (ainult 7-istmelisel)
Täisautomaatne kliimaseade
Roolisoojendus
Tagaistmete soojendus
Elektriliselt avanev tagaluuk
Käiguvahetuslabad roolil

Dünaamika
Juhtimisrežiimid Comfort, Eco ja Sport
Mägipidur
Nõlvaltstardiabi süsteem
50:50 veojõu lukk (neljarattaveolisel)

Krell Premium Audio

Comfort

Style

Premium

●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comfort

Style

Premium

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

Comfort

Style

Premium

17-tollised valuveljed Design
18-tollised valuveljed Style
19-tollised valuveljed Premium

●
-

●
-

-

Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
Elektriliselt kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid
Elektrilised küljepeeglid integreeritud LED suunatulega
LED-päevatuled
Kombineeritud LED-tagatuled

●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

Välisvarustus

Radiaatorivõre (must/kroom)
LED-lisapidurituli tagaspoileris
Katusepakiraam
Päikesekaitsega ja tumendatud klaasid
Dünaamilised kurvituled

Tehnilised andmed olid õiged nende avaldamise hetkel.
Tehnilised andmed, standard- ja valikvarustus võivad muutuda ilma eelneva etteteatamiseta.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

versioon 12.2018

Satin Dark Chrome esivõre, matid esipampri iluliistud, uste iluliistud,
tagapampri iluliist, tagumine iluliist ja käepide
●*

●*

●*

Comfort

Style

Premium

●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

●
●
-

●
●
●

Comfort

Style

Premium

7-tolline värviline puuteekraan, Apple CarPlay ja AndroidAuto +
tagurduskaamera

●

●

-

Navigeerimissüsteem, 8-tolline värviline puuteekraan, Apple CarPlay
ja AndroidAuto, tagurduskaamera

p

p

●

●
●
●
-

●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●

●

●

●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Satin Dark Chrome esivõre, *Dark Chrome esivõre, uste iluliistud,
tagapampri iluliist, tagumine iluliist ja käepide Magmar Red YR2 ja
Phantom Black

Sisevarustus
Kõik aknad automaatse avamis- ja sulgemisfunktsiooniga +
ohutusfunktsioon
Tahavaatepeegel: automaatselt tumenev (ECM) ja kompassiga
Tekstiilist A-/B-/C-piilari viimistlus
Nahkrool ja käigukangi nupp
Tekstiilist istmekatted
Nahast istmekatted (riidest lagi ja A-/B-/C-piilarid)
Elektriliselt reguleeritav juhiiste
Tagumiste uste kardin (manuaalne)

Teabe- ja meelelahutussüsteem

Bluetooth käed-vabad süsteem
Helisüsteemi juhtlülitid roolil
Inverteriga 220V toiteallikas
7" Supervision Cluster
Juhtmevaba telefonilaadija
Esiklaasinäidik

Turvavarustus
Kaamera ja radaripõhine kokkupõrkehoiatus (FCA), autode, jalakäijate
ja jalgratturite tuvastussüsteem linnas ja maal
Juhi väsimuse tuvastamine (DAW)
Parkimisandurid ees ja taga
Sõidureas püsimise abisüsteem (LKA)
Rehvi kiirremondi komplekt
Pimenurga jälgija koos kokkupõrke hoiatusega (BCW)

Tehnilised andmed olid õiged nende avaldamise hetkel.
Tehnilised andmed, standard- ja valikvarustus võivad muutuda ilma eelneva etteteatamiseta.

versioon 12.2018

Istmete ja salongi disain

Comfort

Mustas toonis salong (NNB)

Tumehallid meleeritud
tekstiilist istmed, reljeefse
pinnaga metallik
armatuurlaud, õmbluse
imitatsiooniga uksepolster,
hall trikotaažtekstiilist
laepolster

Kahevärviline Espresso - Tan (tumebeež ja espressopruun) salong
(RTP)

Kahevärviline (epressopruun ja pruunikashall) Espresso - Sepia Gray
salong (YPJ)

Style

Premium

Mustad nahkistmed, reljeefse Mustad nahkistmed, reljeefse
pinnaga metallik
pinnaga metallik
armatuurlaud, kunstnahast
armatuurlaud, kunstnahast
õmblustega uksepolster, hall õmblustega uksepolster, hall
maleeritud trikotaažtekstiilist maleeritud trikotaažtekstiilist
laepolster
laepolster

Tumebeežid meleeritud
tekstiilist istmed,
diagonaalruuduline metallik
armatuurlaud, õmbluse
imitatsiooniga uksepolster,
hall trikotaažtekstiilist
laepolster

Tumebeežid nahkistmed,
diagonaalruuduline metallik
armatuurlaud, kunstnahast
õmblustega uksepolster,
beež maleeritud
trikotaažtekstiilist laepolster

Tumebeežid nahkistmed,
diagonaalruuduline metallik
armatuurlaud, kunstnahast
õmblustega uksepolster,
beež maleeritud
trikotaažtekstiilist laepolster

Hallid meleeritud tekstiilist
istmed, reljeefse pinnaga
kivihall armatuurlaud,
õmbluse imitatsiooniga
uksepolster, hall
trikotaažtekstiilist laepolster

Hallid nahkistmed oranžide
kontrastõmblustega, reljeefse
pinnaga kivihall
armatuurlaud, kunstnahast
õmblustega uksepolster, hall
maleeritud trikotaažtekstiilist
laepolster

Hallid nahkistmed oranžide
kontrastõmblustega, reljeefse
pinnaga kivihall
armatuurlaud, kunstnahast
õmblustega uksepolster, hall
maleeritud trikotaažtekstiilist
laepolster

-

-

Kahevärviline (burgundiapunane ja must)

-

Tehnilised andmed olid õiged nende avaldamise hetkel.
Tehnilised andmed, standard- ja valikvarustus võivad muutuda ilma eelneva etteteatamiseta.

-

Burgundiapunased nahast
istmekatted, puitdekooriga
armatuurlaud, kunstnahast
õmblustega uksepolster,
must Eco-seemisnahast
laepolster

versioon 12.2018

Lisavalikud ja paketid:

Comfort

Style

Premium

LED-pakett
Täis-LED esituled
Kaugtule automaatlülituse süsteem (HBA)
LED esiudutuled

o

Navigatsioonisüsteemi - Krell Premium Audio pakett
Navigatsioonisüsteem koos 8-tollise puutetundliku ekraaniga
10 kõlariga Krell Premium-helisüsteem

o

o

o

o

o

o

o

Safety-pakett
Pimenurga jälgija koos kokkupõrke ennetusfunktsiooniga (BCA)
Tagumise põikisuunalise liikluse kokkupõrke ennetusfunktsioon (RCCA)
Isereguleeruv tagavedrustus
Võtmevaba sisenemine ja käivitus (Smart key) (standardvarustuses
Style ja Premium paketis)
Ukseesise valgustus (standardvarustuses Style ja Premium)
Tagaistuja meeldetuletus
Turvalise väljumise assistent
Täisvaatemonitor
Panoraam katuseluuk

Power-pakett
Elektriliselt reguleeritav kõrvaliste
Kõrvalistme kõrguse reguleerimine
Asendimäluga juhiiste
Elektriliselt pikendatav istmepadi (juhile)
Ventileeritavad esiistmed

o

o

Burgundy Red eksklusiivne nahksisu

Tehnilised andmed olid õiged nende avaldamise hetkel.
Tehnilised andmed, standard- ja valikvarustus võivad muutuda ilma eelneva etteteatamiseta.

versioon 12.2018

Tehnilised andmed olid õiged nende avaldamise hetkel.
Tehnilised andmed, standard- ja valikvarustus võivad muutuda ilma eelneva etteteatamiseta.

versioon 12.2018

Tehnilised andmed olid õiged nende avaldamise hetkel.
Tehnilised andmed, standard- ja valikvarustus võivad muutuda ilma eelneva etteteatamiseta.

versioon 12.2018

Tehnilised andmed olid õiged nende avaldamise hetkel.
Tehnilised andmed, standard- ja valikvarustus võivad muutuda ilma eelneva etteteatamiseta.

versioon 12.2018

