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NEW SANTA FE
2.2 CRDi 202 c.p. 4х4 - 8DCT / Exclusive

Сaracteristicile
Exclusive – lista de echipare include:
Jante de aliaj uşor R20 (A-TYPE), anvelope 255/45 R20
Roată de rezervă de dimensiuni normale, jantă de aliaj

Mânere exterioare uşi cu inserţii cromate
Apărătoare noroi faţă/spate

uşor R20
ABS – sistem de antiblocare a roţilor
EBD – distribuţie electronică a forţei de frînare

Ştergătoare parbriz tip "aeroblade"
Parbriz cu protecţie solară
Geamuri fumurii

ESC – sistemul de control electronic al stabilităţii, inclusiv
DBC, HAC
TSA - asistenţă stabilitate remorcă

Geamuri faţă laminate
Geam cu izolare acustică
Cortine parasolare incorporate uşi spate

Sistem de avertizare şi păstrare a benzii de rulare
Sistem de asistenţă la coliziune frontală (pietoni, ciclişti,
automobile)

Suport pentru bagaj exterior
Grilă radiator cu ornament cromat "Dark & Chrome
Coating"

Sistem de avertizare pentru prezenţa pasagerilor din
spate (Rear Occupant Alert system)
Sistem de avertizare şi asistare pentru evitarea coliziunii
cu automobilele a ate în punctul mort spate (BCA- R)

Lumini de drum permanente şi lumini de poziţie cu
tehnologie LED
Faruri Led bi-funcţionale tip proiecţie
Lumini spate cu tehnologie LED

Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în
intersecţii şi la viraje (FCA-JT)
Sistem "PAS", inclusiv senzori parcare faţă/spate

Izolare fonică capotă
Plafonieră centrală faţă pentru iluminare, prize 12V,
iluminare portbagaj

Sistem de avertizare a limitei de viteză şi recunoaşterea
semnelor de circulaţie
Monitorizare 360°
Sistem de vizualizare în timp real a zonelor a ate în
punctul mort pe monitorul central (BVM)
Sistem automat de ajustare a gărzii la sol suspensie
spate – Self Levelizer
Sistem de avertizare pentru evitarea unei coliziuni la
deplăsarea în marşarier (PCA)

Parasolare şofer şi pasager cu oglindă şi iluminare
Senzor de ploaie (ştergătoare parbriz automate)
Senzor de aprindere automată a farurilor
Sistem avertizare nivel lichid de spălare parbriz
Consola centrală faţă cu depozitar, spate - cu suport
pahare
Reostat pentru reglarea iluminării instrumentelor de
bord
Servodirecţie electrică "MDPS"

Head Up Color Display – a saj: viteză, date navigaţie,
pilot automat, detalii siguranţă activă

Sistem de selectare a modului de conducere: "Comfort",
"Eco", "Sport", "Smart", "Multi Terrain"

Sistem de asistare inteligentă la parcarea de la distanţă

Volan piele perforată

Airbag-uri şofer şi pasager faţă (dezactivare airbag
pasager)

Volan cu reglaj manual pe înălţime şi telescopic
Volan încălzit

Airbag-uri laterale faţă, airbag-uri cortina

Accelerare si decelerare facilă prin padele volan "Paddle

Centuri siguranţă faţă reglabile pe înălţime şi
pretensionate

Shifter"
Lumină ambientală

Centuri siguranţă spate, prindere în 3 puncte

Închidere centralizată cu telecomanda

Avertizor de necuplare centuri siguranţă faţă
Tetiere reglabile

Buton de pornire, cheie inteligentă "Smart Key System",
imobilizator motor

Blocare automată a uşilor în mers, dezblocarea în caz de

Geamuri electrice faţă/spate cu regim de siguranţă

accident
TPMS – sistem de monitorizare presiune pneuri

Banchetă spate rabatabilă 6:4, sistem xare scaun copil
ISO Fix

Frâna de staţionare electronică EPB cu funcţie "Auto

Computer de bord, ceas digital

Hold"
Faruri anticeaţă spate LED

GPS Navigaţie, ecran tactibil Touch Screen 10.25″, sistem
audio Radio-SD-MP3, Apple CarPlay, Android Auto, şi

Caroserie dublu zincată

cameră integrată spate

Eleron cu lampă stop incorporată LED
Haion actionat electric

Sistem audio "Krell", ampli cator extern, 10 difuzoare,
subwoofer

Faruri reglabile manual

Comenzi audio pe volan, sistemul Hands free, Bluetooth

Oglinzi laterale, acţionate electric, încălzite, în culoarea
caroseriei

Sistem Smart Cruise Control cu tehnologia Stop&Go
Asistenţă manuală limită de viteză

Oglinzi laterale cu indicător de viraj incorporat "LED

Încărcător fără r

Type"
Oglinzi laterale, acţionate electric, pliabile

Сonecţiune USB cu funcţia de încărcare consolă faţă
Ecran de bord Supervision Cluster cu 12.3” TFT LCD a şaj

Iluminarea oglinzilor exterioare

şi coloană sonoră

Oglindă retrovizoare ECM heliomată
Instalaţie de climatizare automată bizonală, cu sistem de

Scaune spate încălzite
Ventilare scaune faţă

ionizare

Buzunare pe partea din spate a scaunelor din faţă

Torpedou cu iluminare
Scaune faţă încălzite (3 moduri de temperatură)

Tapiţerie scaune piele de culoarea neagră, bej închis,
camel, cognac - la alegere

Reglarea electrică a suportului lombar scaun şofer

Torpedou cu nisaj de piele

Scaun şofer reglabil electric în 14 direcţii cu funcţie de
memorie IMS

Tapiţerie uşi- inserţii piele
Invertor 220 V

Scaun pasager reglabil electric în 8 direcţii

Plasă în portbagaj

Caracteristici generale:
2.2 Diesel CRDi
Număr de cilindri - 4

Extraurban - 5,4
Mediu - 5,9

Capacitatea cilindrică (cm3) - 2151

Viteza maximă (km/h) - 205

Putere maximă (CP/rpm) - 202/3800
Cuplu maxim (Nm/rpm) - 440/1750-2750

Acceleraţie 0-100 km/h (s) - 9,2
Garda la sol (mm) - 176

Tip tracţiune - 4x4

Capacitate rezervor (litri) - 67

Cutie de viteză / Nr.rapoarte - 8 DCT
Сonsumul de combustibil:

Capacitate portbagaj (litri) - 634/831
Norma ecologică - Euro 5

Urban - 6,8

Echiparea
MOTORIZARE

2.2 CRDi 202 c.p. 4х4 - 8DCT

ECHIPAREA

Exclusive / 45000 EUR

CULOAREA SALON

Camel / 0 EUR

TIP SALON

Piele camel / 0 EUR

CULOAREA CAROSERIE

White Cream / 0 EUR

- Plafon panoramic cu deschidere parţială, plafonieră
pentru iluminare LED / 1000 EUR
Echipament suplimentar

- Salon piele "Nappa", capitonaj plafon individual, culoare
la alegere – gri deschis, camel; Jante de aliaj uşor R20 (BTYPE), anvelope 255/45 R20 / 1500 EUR

în total

47500 EUR

Echipament suplimentar
Plafon panoramic cu deschidere parţială, plafonieră pentru iluminare LED

Salon piele "Nappa", capitonaj plafon individual, culoare la alegere – gri deschis, camel; Jante de aliaj uşor R20 (B-TYPE),
anvelope 255/45 R20

