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 פנו 
 לעצמכם

זמן איכות
כל משפחה מיוחדת בדרך שלה
אבל לכולן מכנה משותף אחד: 

יונדאי סנטה פה החדשה.

   23 / התמונות להמחשה בלבד 



   45 / התמונות להמחשה בלבד 



200185
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 עם הרבה
יותר אנרגיה

 2 גרסאות:
 מנוע טורבו דיזל עם 8 הילוכים
מנוע בנזין GDI עם 6 הילוכים

CRDi 2.2 מנוע טורבו דיזלGDi 2.4 מנוע בנזין

כ״סכ״ס

קג״מקג״מ

6,000 סל״ד3,800 סל״ד

4,000 סל״ד2,750 - 1,750 סל״ד

תיבת הילוכים אוטומטית 
8 הילוכים

תיבת הילוכים אוטומטית 
6 הילוכים
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ECO

Comfort

Sport

 .*HTRAC יונדאי סנטה פה עם מערכת התאמת מצבי נהיגה ייחודית וחדשנית בטכנולוגית
הטכנולוגיה מאפשרת להתאים את מצב הנהיגה לתנאי השטח ולסגנון הנהיגה האישי של 

 הנוהגים ברכב, כך שלא משנה אם יצאתם לטיול משפחתי או נסיעת שטח אתגרית, 
סנטה פה מותאמת לכל מסע.

Comfort מצב נהיגה

ECO מצב נהיגה

Sport מצב נהיגה

/ * בדגמי 4X4 בלבד.    89 / התמונות להמחשה בלבד 



/ מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין 

מערכות הבטיחות המתקדמות של יונדאי סנטה פה כוללות מנגנוני יציאה 
בטוחה והתראה מפני שכחת ילדים, שומרים עליכם ועל בני המשפחה 

שלכם בטוחים, כך שתוכלו להתרכז במה שחשוב.

 להרגיש בטוח, 
לא משנה מה קורה בחוץ

מנגנון היציאה הבטוחה*
מערכת אקטיבית חכמה אשר מונעת פתיחה של הדלת 

האחורית בעת עצירה, כאשר רכב חוצה מתקרב.

6 כריות האוויר
 כריות אוויר חזית וצדדים מספקות הגנה היקפית מושלמת. 

 חיישני לחץ מנטרים את רמת הפגיעה במצב של תאונה 
ופותחים את הכריות בהתאם.

מנגנון התראה מפני שיכחת ילדים ברכב
חיישני תנועה במושב האחורי המתריאים בפני הנהג על ילד או חיית 

מחמד שנשארו במושב האחורי. לאחר שהנהג יצא מהרכב החיישנים 
פועלים ובמידת הצורך מופעלת אזעקת הרכב.

שילדת רכב מתקדמת
השימוש הנרחב והבלתי מתפשר בתרכובות ברזל ייחודיות 

בשילוב טכנולוגיית חישול מתקדמת, מקנים לסנטה פה, חוזק 
וקשיחות יוצאי דופן המאפשרים יציבות ונסיעה שקטה במיוחד.

/*בחלק מהדגמים    1011 / התמונות להמחשה בלבד 



/ מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין 

בטיחות ללא פשרות
Hyundai SmartSense

מערכת  ה-SmartSense היא פסגת טכנולוגיית העזר של יונדאי. מערכת 
בטיחות אקטיבית זאת מעניקה לנוהגים בסנטה פה בטיחות ושקט נפשי 

ברמה הגבוהה ביותר.

)LKAS( בקרת סטייה מנתיב + תיקון הגה
סיוע   אקטיבי   בשמירה   על   נתיב   הנסיעה ,  הכולל   חיווי   בלוח  

 השעונים,  התראה   קולית   ותיקון   אקטיבי   של   ההגה .                                                                 

)SCC( בקרת   שיוט   חכמה 
שומרת   על   מהירות   ומרחק   קבועים   מהרכב   שמלפנים  

 באמצעות   חיישן   רדאר   השולט   בהאצה   והאטת   הרכב   באופן  
 אוטונומי עד עצירה מוחלטת.                                                                 

)FCA( בלימה   אוטונומית   במצבי   חירום
 שילוב של מצלמה ורדאר המתריעים מפני סכנת התנגשות,  

ועצירה   אקטיבית   של   הרכב   במצב   חירום .                                         

)HBA( מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לנמוך
החלפה אוטומטית בין תאורת יום ללילה בהתאם לתנאי הדרך, 

מונעת סינוור רכבים ומגבירה את הבטיחות בנהיגת לילה.

 מערכת אקטיבית למניעת התנגשות
)RCCA( בעת נסיעה לאחור

 מתריאה על רכבים חולפים ביציאה מחנייה,
במידת הצורך בולמת למניעת התנגשויות.

)DAW( מערכת התראה על עייפות הנהג
מערכת   המזהה   סימני   עייפות   אצל   הנהג   ומתריאה   על   כך  

 במטרה   לייעץ   לנהג   לקחת   הפסקת   התרעננות .                                                                                           

 מערכת אקטיבית להתראה ומניעת
  )BCA( התנגשות בעת מעבר נתיב
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גג פנורמיתאורת Led אחורית*גריל קידמי / תאורת יום DRL מסוג Led / פנסי Led ראשיים* / פנסי ערפל

חישוקי סגסוגת ״19

/*בחלק מהדגמים

לטרוף את החיים
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Connected Car מתאם מולטימדיה
כחלק מחווית הנהיגה ביונדאי סנטה פה, ניתן ליהנות גם ממיטב השירותים המתקדמים 
ב-Connected Car: לנווט לכל מקום באמצעות אפליקצית Waze, להאזין לתחנות רדיו 

מקומיות ובינלאומיות, להחנות בקלות עם אפליקציות פנגו וסלופארק וכמובן, ליהנות 
מהשירות של יונדאי בכל מקום ובכל זמן עם מסכי עזרה אינטרנטיים.

בתוספת תשלום**

 * באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות 
**ה-Connected Car אינו מגיע כסטנדרט וניתן לרכוש אותו בתוספת תשלום, 

מבוסס על סים סלולארי מוגבל לתקופה I זהות האפליקציות עשוי להשתנות 
מעת לעת בהתאם לאילוצי כלמוביל ולפי שיקול דעתה.

עם הסנטה פה אתם מחוברים כל הזמן באמצעות מערכת מולטימדיה 
.*Android Auto ,Apple Carplay מקורית “7 עם אפשרות חיבור למערכת

 להיות 
מחוברים לדרך
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יונדאי סנטה פה מאפשרת התאמה דינאמית של 
המושבים לפי הצרכים שלכם. אם בנסיעת הבוקר 
לעבודה או בנסיעה אתגרית בשטח עם החברים 
והמשפחה. המושבים מתקפלים באופן מודולרי 

להתאמה מירבית לתוכניות שלכם.

לחיצת כפתור אחת מאפשרת קיפול מהיר של השורה השניהכניסה ויציאה קלה לשורה השלישית

מושב אחורי מרווח עם חיישני יציאת מיזוג לשורה שניה ושלישית  זיכרון מצבי מושב נהג*
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עד הפרט הכי קטן

/*בחלק מהדגמים

AUTO HOLD בלם יד חשמלי ומערכת

זיכרון למושבים חשמליים קדמיים*חימום מושב קידמי ואוורור מובנה*חימום מושב אחורי* ידיות חוץ ארגונומיתחלונות חשמל בטיחותייםגג שמש פנורמי נפתח מערכת פתיחה חכמה דלת תא מטען* וילון אינטגרלי בדלתות אחוריות 

חישוקי סגסוגת ״19 לוח מכוונים דיגיטלי ״7מסך מולטימדיה צף ״7מערכת בקרת אקלים מפוצלת

פנסי Led איתות במראות

פנסי Led אחוריים* פנסי Led יום DRLפנסי Led ראשיים*

גריל קידמי משודרג
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**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009
EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

,481-229 ,481-233 
481-225 ,481-227Luxury ,Supreme ,Premium - Santa Fe7

  זיהוי הולכי רגל6  כריות אוויר
  זיהוי רכב דו גלגלי  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  זיהוי כלי רכב ב«שטח מת«  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  מצלמת רוורס  בלימה אוטומטית בעת חירום

  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי תנועה  בקרת שיוט אדפטיבית

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Luxury 4X4 דיזל 2.2 ל׳ - Santa Fe5.59בינעירוני7.3עירוני

Supreme 4X2 דיזל 2.2 ל׳ - Santa Fe5.313בינעירוני7.2עירוני

Luxury ,Premium בנזין 2.4 ל׳ - Santa Fe7.114בינעירוני13.3עירוני

www.hyundaimotors.co.il היכנסו לאתר האינטרנט
לרשותכם אולמות תצוגה של יונדאי ברחבי הארץ:

טלפוןכתובתאולם תצוגהעיר
03-5655444יגאל אלון 94כלמוביל תל אביב - אולם תצוגה מרכזיתל אביב

04-6817444א.ת. צפוני 1063, קרית שמונהשרוני מוטורסקרית שמונה

04-6720315יהודה הלוי, א.ת. טבריהיונדאי מיצ׳גןטבריה

04-6093026קידרון 1, עפולהאס.בי.אס מכוניות ומוסכים בע״מעפולה

04-9955000עין המפרץ סנטרגפי מוטורס בע״מעכו

5431*העבודה 12, א.ת. נצרת עיליתדבאח נצרת מוטורסנצרת

04-8467000ההסתדרות 49, צ׳ק פוסט חיפהכלמוביל צ׳ק פוסטחיפה

04-6107888דרך יפו 157 חיפהכלמוביל בית אמותחיפה

04-6336666קומבה 10, א.ת. דרומי חדרהנירון מוטרוס בע״מחדרה

09-8821676פינקס 21, א.ת. הישן נתניהיונדאי שיא נתניהנתניה

09-7484468התדהר 16, א.ת. רעננההילוך שישי רעננהרעננה

09-7766300מדינת היהודים 91, א.ת.אוטורן הרצליה בע״מהרצליה

03-6307900גיסין 72 פתח תקווהכלמוביל פתח תקווהפתח תקווה

טלפוןכתובתאולם תצוגהעיר
9241*ששת הימים 22 )מול קניון איילון(יונדאי שקדרמת גן

03-5360805אלטלף 7דורי סוכנויות רכב בע״מיהוד

03-9677766דרך המכבים 48, א.ת. ישןהילוך שישי ראשל״צראשל״צ

03-9677786אצ״ל 51, ראשון לציוןהילוך שישי ראשל״צ מערבראשל״צ מערב

03-5599020הפלד 10, א.ת. חולוןיונדאי חולון מוטורסחולון

08-6588588המכונאי 17, מודיעיןאוטוויק מודיעיןמודיעין

02-6507555רח׳ כנפי נשרים 13, גבעת שאולכלמוביל ירושליםירושלים

02-6402020האומן 19, א.ת. תלפיותיונדאי ירושלים אוטוויקירושלים

אשדוד יוסי 
כהן

08-8638630רח׳ הבושם 10, א.ת. אשדודשרותי מוסך יוסי כהן בע"מ

08-6750304הפנינים 5, א.ת. צפונירפי עמירה-יונדאי אשקלוןאשקלון

08-6248100אברהם בן עמי 6מוסכי השרות יונדאי בע״מבאר שבע

08-6335093א.ת. אילתדורית יונדאי אילת בע״מאילת

03-9154313נציגי מכירות שטח

המידע והנתונים המופיעים בקטלוג זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים 
בפרוספקט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. 
אין בפרסום המובא בפרופסקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, לשנות 

ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות להמחשה בלבד. קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח


