
БАҒАЛАР ТІЗІМІ

SANTA FE

ҚАУІПСІЗДІК
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік 
көпшіктері, Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері, Бүйірлік 
қауіпсіздік перделері, ESC электронды бағдарлық 
тұрақтылық жүйесі, EBD тежегіш күштерін тарату жүйесі, 
HAC тауға қарай орыннан қозғалғанда және түскенде 
ұстап тұру жүйелері, TPMS шиналарындағы қысымды 
мониторингілеу жүйесі, ABS тежегіштердің бұғатталуын 
болдырмайтын жүйе, Иммобилайзер, Эра-ГЛОНАСС 
төтенше қызметтерді шақыру жүйесі

ІШКІ КӨРІНІС
Орындықтардың матадан тігілген тысқабы, Бірінші 
қатарға арналған боксы бар орталық шынтақ таянышы, 
Аудиожүйе (Radio + RDS), Руль дөңгелегінің және БАҚ 
тұтқасының былғарымен тысталуы, Артқы орындықтың 
60:40 пропорциясында жиналатын арқалығы, Артқы 
қатар орындықтары арқалықтарының еңкею бұрышын 
реттеу мүмкіндігі, Бірінші қатар орындықтарына арналған 
оқу шамдары, Көзілдірік сақтауға арналған футляр, 
Жүксалғышқа арналған тор

СЫРТҚЫ КӨРІНІС
Прожектор типті негізгі жарықтандыру фаралары, Тұманға 
қарсы фаралар, Жарықдиодты LED күндізгі жүріс шамдары, 
235/60R18 шиналары орнатылған 18“ жеңіл балқығыш 
дискілер, Шанақ түсіне боялған есіктердің тұтқалары және 
бүйір айналарының корпустары, Артқы көріністің бүйір 
айналарындағы бұрылыс сигналдарын қайталағыштар, 
Спойлер

ЖАЙЛЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚ
Терезелердің булануына қарсы жүйесі бар екі аймақтық 
климат-бақылау, Алдыңғы және артқы орындықтарды 
жылыту, Руль дөңгелегінен басқарылатын круиз-бақылау, 
Жарық датчигі, Қашықтықтан басқарылатын орталық 
құлып, Алдыңғы және артқы электрлік әйнек көтергіштер, 
Артқы көрініс айналарының электрлік реттегіші және 
жылытқышы, Рульдік басқаруды электрлік күшейткіш, 
Жүргізуші орындығын биіктігі бойынша қолмен реттеу 
мүмкіндігі, Руль дөңгелегін биіктігі бойынша қолмен 
реттеу мүмкіндігі  
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Қозғалтқыш 2,4 MPI (172 а.к., бензинді) 6AT 
4WD

12 890 
000 13 390 000 14 290 000 16 990 000
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Қосымша жабдық

Қауіпсіздік
Динамикалық белгілері бар артқы көрініс камерасы v v
Артқы тұраққа қою датчиктері v v v

Алдыңғы тұраққа қою датчиктері v v v

Соқыр аймақтарды мониторингілеу жүйесі BSW v

Тұраққа қою көмекшісі v

Айнала шолу жүйесі SVM v

Автомобильді қозғалыс жолағында ұстау көмекшісі LKA v

Жайлылық және жабдық

Smart Key кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру батырмасы v v v

Руль дөңгелегіндегі аудиожүйені басқару v v v v

Алдыңғы орындықтарды желдету v

Руль дөңгелегін жылыту v v

Жаңбыр датчигі v v v

Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау v

Bluetooth коммуникациялық жүйесі v v

Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі v v

Бүйірлік артқы көрініс айналарын жинауға арналған электр жетегі v v v

Электрондық тұрақ тежегіші EPB + AutoHold v

Жүргізуші орындығының электр жетегі v v

Алдыңғы жолаушы орындықтарының электр жетегі v v

Жүргізуші орындығының жады v

Жүксалғыш есігінің электр жетегі  v

Салқындатылған қолғап қорабы v v



Күмәндануға жол бермеу  үшін осы прайс-парақта көрсетілген ұсынбалы бағалар Hyundai уәкілетті Дилерлерінің өз қалауы бойынша Өнімді/Сервистік 
тауарды әлеуетті Сатып алушылар үшін Өнімді және/немесе Сервистік тауарды өткізу бағаларын белгілеу құқығын шектейтін ретінде түсіндірілмеуі тиіс.

Алдыңғы әйнекке аспаптар көрсеткіштерінің проекциясы v

Интерьер

Орындықтардың табиғи және жасанды былғарымен тысталуы v v

7” дисплейі бар аудиожүйе (Radio + RDS) v v

LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы v

Артқы қатардағы жолаушыларға арналған бүйірлік механикалық перделер v v v

Автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы v

Құбылнама v

Күлсалғыш v v v v

Экстерьер

235/55R19 шиналары бар 19” жеңіл балқығыш дискілер v

Жақын және алыс жарықтың жарықдиодты LED шамдары v v

Жарықдиодты LED артқы шамдары v v

Жарықдиодты LED тұманға қарсы фаралар v v

Шатырдағы рейлингтер v v v v

Толық өлшемді жеңіл балқығыш қосалқы дөңгелек v v v v

Өздігінен тегістеу функциясы бар артқы амортизаторлар v

Люгі бар панорамалық шатыр v
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