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ا�ستثمر وقتك 

بالكامل.

تختلف ال�سيارات بين عائلة واأخرى.

ولكن جميع هذه ال�سيارات تحمل ا�سماً واحداً: �سانتا في الجديدة كلياً.

3 * قد تختلف الموا�شفات و الميزات تبعا لتطلبات ال�شوق. الرجاء ا�شت�شارة وكيلك المحلي.2
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احــتــفــــل 

بــالـتــنــــوع.
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دة كليا  د ي ال تا  شمي �شيارة �شا ت ا  ا قم . ول ح فعل  ا  و  شب و ال ل  ا تطلبات ك 

. شر ت الع ات العا ا�ش جمي  لت
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احــتــفــــل  

بــالمـ�ســـاركـــة.

كلنا يعلم اأنه ال�شيء اأهم من ق�شاء وقت كاٍف وممتع مع العائلة واالأ�شدقاء، ولذلك 

فاإن �شيارة �شانتا في تمنحك الراحة والحرية المطلقة لق�شاء اأمتع اللحظات ب�شحبة 

اأحبائك في اأي وقت واأينما اأردت.
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�ســيـارة العـائلـة المـثـــالـيـة.

تتميز ال�شيارات العائلية بت�شميم جذاب وملفت للركاب، حيث ي�شفي �شبك الكروم ذو ال�شكل 

المتقاطع والعجالت المعدنية مقا�ض 19 بو�شة، طابعاً جريئاً وفريداً ل�شيارات الدفع الرباعي. كما تعطي 

مجموعة الم�شابيح االأمامية، طابع عالي التقنية والجاهز للمغامرات العائلية والتحديات.
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LED م�سـابيح �سبـاب / LED م�سـابيح اأمـاميـة / LED م�سابيح �سباب خلفيةق�سبان حاملة على ال�سطح / زينة جانبية�سـبك اأمـامي / م�سـابيح نهـارية / LED جمموعة م�سابيح خلفية
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دع اللحظات الممتعة

ترتقي بمـ�ستوى حياتك. 

تتميز المق�شورة برحابتها حيث تمت زيادة م�شاحة االأرجل و�شندوق االأمتعة مما يمنح راحة 

ا�شتثنائية لجميع اأفراد عائلتك. 

حيز مقاعد ال�سف الثاني هو الأو�سع في فئتها
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مهما كان حجم عائلتك، و�شواًء اأكنت في نزهة اأو ترغب في اال�شتمتاع بلعب 

الجولف اأو التخييم، توفر لك �شيارة �شانتا في ذات الـ 7 مقاعد مرونة كاملة مع 

ت�شكيالت متعددة لطريقة طي المقاعد.

تتوفر عدة طرق الإعدادات متاحة لكي تتنا�شب مع كافة احتياجاتك.

تتيح عملية طي مقاعد ال�شف الثاني والثالث ب�شكل م�شطح تماماً، م�شاحة 

رحبة لنقل االأمتعة وخالل فترة وجيزة.

طي مقاعد ال�شف 

الثاني والثالث بالكامل

طي كامل لمقاعد 

ال�شف الثالث وبن�شبة 

%60 لل�شف الثاني

طي كامل لمقاعد 

ال�شف الثالث وبن�شبة 

%40 لل�شف الثاني

طي كامل لمقاعد 

ال�شف الثالث

7 مقاعد

طي المقاعد بلم�سة واحدة

تتيح لك ميزة الطي بلم�شة واحدة طي مقعد ال�شف الثاني ب�شهولة وذلك 

بمجرد �شغطة زر.

مقب�ض م�ساعد للدخول

يوفر لك المقب�ض الم�شاعد للدخول والموجود في المقاعد الخلفية ال�شيارة دخوالً �شهالً 

ومريحاً اإلى ال�شيارة.

* قد تختلف الموا�شفات و الميزات تبعا لتطلبات ال�شوق. الرجاء ا�شت�شارة وكيلك المحلي.16
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بالكثـيـر مـن المــزايـــا.

جـاهـزة ل�سـرد الحكـايــا.

تزخر مق�شورة هذه ال�شيارة االأنيقة بكافة و�شائل الراحة التي تجعل من كل لحظة عائلية مرحاً 

و�شعادة. يوفر نظام عر�ض المعلومات على الزجاج االأمامي عر�شاً مبا�شراً ومريحاً على زجاج 

ال�شيارة االأمامي، كما يتيح لك نظام ال�شحن الال�شلكي للهاتف الذكي �شحن هاتفك النقال 

ب�شهولة تامة، في حين يخزن نظام الذاكرة المدمج و�شعية �شبط مقعدك ب�شكل دائم، بحيث 

ال تحتاج اإلى �شبطه في كل مرة تدخل �شيارتك.

)HUD( نظـام �سـحن الهـاتف الذكي ل�سـلكيـاًنظام عر�ض المعلومات على الزجاج الأمامي)IMS( نظام الذاكرة المدمج
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هدوء مطلق داخلها

مهما كان ال�سجيج خارجها.

ت�شمل تقنية المحافظة على الهدوء عدداً من مزايا ال�شالمة المتطورة، مثل نظام 

م�شاعد المغادرة االآمنة من ال�شيارة، ونظام التنبيه لوجود راكب في المقاعد الخلفية، 

مما يحافظ على �شالمة واأمن اأحبائك، ويترك لك حرية التركيز على متعة القيادة.

نظام التنبيه لوجود راكب في المقعد الخلفي )الأول في فئتها(

يك�شف نظام التنبيه الخا�ض بوجود الراكب الخلفي عن اأي حركة في المقاعد الخلفية وينبه ال�شائق لوجود 

ركاب في المقعد الخلفي، بحيث يظهر تنبيه على لوحة العدادات. وفي حال مغادرة ال�شائق ال�شيارة واأطفاء 

محركها، فاإن النظام يطلق اإنذار �شوتي بمجرد اكت�شافه وجود اأي حركة في المقاعد الخلفية.

م�ساعد الخروج الآمن من ال�سيارة )الأول في فئتها(

حافظ على اأمان و�شالمة عائلتك بف�شل م�شاعد الخروج االآمن من ال�شيارة. حيث ت�شت�شعر �شانتا في ال�شيارات 

المقتربة من الخلف، وتفّعل القفل الخا�ض باالأطفال لالأبواب الخلفية، مما يمنع الركاب من مغادرة ال�شيارة. 

وبمجرد تجاوز تلك ال�شيارات، فاإن �شغطة ب�شيطة على الزر تفتح االأبواب ليخرج الركاب باأمان.
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عناية فائقة باأحبائك

على مدار ال�ساعة طوال الوقت.

نظام من 6 و�سائد هوائية

لحماية الركاب من االإ�شابات في حالة حدوث ت�شادم، ي�شمل النظام 6 و�شائد هوائية موزعة في االأمام 

وعلى الجانبين وو�شائد هوائية �شتارية. فالو�شائد الهوائية االأمامية المطورة تحدد ال�شغط ولحظة 

فتحها عند وقوع الحادث، من خالل ا�شت�شعار و�شعية ال�شائق، وا�شتخدام الحزام و�شدة الت�شادم. 

)AHSS( الفولذ �سديد ال�سالبة المطور

تنفرد �شيارة �شانتا في بتوفير اأق�شى متانة من خالل اال�شتخدام المكثف واالإ�شافي الألواح الفوالذ �شديد 

ال�شالبة المطور )AHSS(، وا�شتخدام اللحامات الهيكلية، مما يح�ّشن من هيكل ال�شيارة بن�شبة %15 و 17%

على التوالي ، باالإ�شافة اإلى توفير قيادة م�شتقرة وهادئة في نف�ض الوقت.
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مع نظـام هيـونداي �شـمارت�شنـ�ض )Hyundai SmartSense(، والذي يعد من اأحدث اأنظمة الم�شاعدة 

المتقدمة لل�شائق، تاأتي �شيارة �شانتا في مجهزة باأحدث تقنيات ال�شالمة الفّعالة والم�شممة 

خ�شي�شاً لكي توفر لل�شائق والركاب المزيد من ال�شالمة وراحة البال واالأمان.

)DAW( تحذير للفت انتباه ال�سائق

يتعرف هذا النظام على عالمات اإرهاق ال�شائق واالأمور االأخرى، كما يعمل على تنبيه 

ال�شائق ب�شرورة اأخذ ا�شتراحة.

)SVM( سا�سة عر�ض محيطية�

يوفر نظام الكاميرا المتعددة م�شاهدة محيطية 360 درجة حول ال�شيارة، 

لم�شاعدة ال�شائق في اأثناء ركن ال�شيارة.

)RCCW( نظام التحذير من ال�سطدام الخلفي لل�سيارات العابرة

تعمل اأجهزة ا�شت�شعار الرادار الموجودة في الم�شد الخلفي على تنبيه ال�شائق حول حركة المرور القريبة من 

الجانب االأي�شر واالأيمن من ال�شيارة، وذلك اأثناء مناورة الرجوع للخلف.

)BCW( نظام التحذير من الت�سادم في النقاط العمياء

تقوم مج�شات الرادار المثبتة على الم�شد الخلفي لل�شيارة بتحذير ال�شائق من 

ال�شيارات المقتربة في النقطة العمياء.

)PDW( نظام تحذير لركن ال�سيارة

تعمل مج�شات اال�شت�شعار الموجودة في الجزء االأمامي والخلفي من ال�شيارة على 

تنبيه ال�شائق للم�شافة والعوائق الموجودة، من اأجل ركن ال�شيارة براحة واأمان.

)LDW( نظام تنبيه مغادرة الم�سار

تعمل الكاميرا االأمامية في ال�شيارة على التحقق من عالمات الم�شار وتنبه ال�شائق لدى 

مغادرته الم�شار، من خالل تحذيرات مرئية وم�شموعة.

)FCA( نظام م�ساعدة اأمامي لتجنب الت�سادمات

يعمل كل من الكاميرا االأمامية، ونظام الم�شت�شعر االأمامي على تحذير ال�شائق 

من الت�شادمات االأمامية المحتملة مع المركبات االأخرى، مع اإمكانية ا�شتخدام 

المكابح عند ال�شرورة.

*نظام تحذير لتجنب الت�شادمات )FCW( متوفر في هذه الميزة.

)HBA( ك�سافات علوية م�ساعدة

تعمل هذه الوظيفة على تعديل الم�شابيح العلوية والمنحف�شة تلقائياً وفق 

حاالت الطريق المختلفة، ومدى �شطوع االإ�شاءة االأمامية للمركبات القادمة، مما 

يعزز من �شالمة ال�شائق وكذلك المركبات االأخرى اأثناء القيادة الليلية.

* قد ال تتوفر ال�شا�شة التي تعمل باللم�ض مقا�ض 8 بو�شة يف بلدك.
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�سـيارة عـائلـيـة،

تمنحك المزيد من الطـاقة.

لكي تتحمل الم�شافات البعيدة والرحالت المتكررة، الواحدة تلو االأخرى على الطريق، تم تجهيز �شيارة �شانتا في 

بمحركات ديزل اأو بنزين مع ناقل حركة ذو 6 اأو 8 �شرعات، مما يوفر اأق�شى قدر من الكفاءة بالوقود والمتانة.

2.2 CRDi حمرك ديزل

اأق�شى قدرة200

ح�شان/3,800 د. د

اأق�شى عـزم45.0

كجم-م/1,750~2,750 د. د

اأق�شى قدرة280

ح�شان/6,300 د. د

اأق�شى عـزم34.3

كجم-م/5,000 د. د

3.5 MPi V6 حمرك بنزين

اأق�شى عـزم24.6

كجم-م/4,000 د. د

اأق�شى قدرة188 

ح�شان/6,000 د. د

2.4 GDi حمرك بنزين 2.4 MPi حمرك بنزين

اأق�شى عـزم22.9

كجم-م/4,000 د. د

اأق�شى قدرة172 

ح�شان/6,000 د. د

ناقل حركة اأوتوماتيكي ذو 8 �سرعاتاأزرار النقل
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ECO

Comfort / Smart

Sport
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تعتبر �شانتا في اأول �شيارة ريا�شية متعددة اال�شتخدامات مزودة بتقنية HTRAC، التي تتيح لك 

اختيار نمط القيادة المثالي، لال�شتمتاع بمغامرات الطريق. �شواء اأكنت تقود في المدينة اأو خارجها 

با�شتخدام تقنية HTRAC، فاإنك �شتنعم بالجراأة والقدرة لتنطلق اأبعد مما تتوقع على الطريق.

HTRAC نظام الدفع الرباعي الإلكتروني

يعمل هذا النظام االلكتروني HTRAC على الك�شف عن �شرعة المركبة وحاالت الطريق بحيث يتحكم بقوة 

الكبح بين العجالت الي�شرى واليمنى، اإ�شافة اإلى تحكمه بقوة العزم بين المحورين االأمامي والخلفي، مما 

ي�شمن قيادة م�شتقرة اأثناء االنعطاف على الطرقات الزلقة. 

نـمـط القيـادة

يتغير لون لوحة العدادات وفقاً لو�شع القيادة المختار )القيادة المريحة، اأو التي تراعي البيئة، اأو الريا�شية(، حيث 

توفر القيادة المريحة اأف�شل نقل للعزم يمنح قيادة م�شتقرة، بينما ت�شع القيادة التي تراعي البيئة االأولوية 

القت�شادية الوقود، بينما تعزز القيادة الريا�شية االأداء لتوفير قيادة ديناميكية.

واأخيراً، ي�شتخدم نمط القيادة الذكية للتبديل تلقائياً بين االأو�شاع االأخرى ا�شتناداً اإلى ظروف الطريق المختلفة 

واأ�شلوب القيادة.

* قد تختلف الموا�شفات و الميزات تبعا لتطلبات ال�شوق. الرجاء ا�شت�شارة وكيلك المحلي.30
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المـزايــــا

عجالت معدنية ف�سي داكن 19 بو�سةعجالت معدنية 19 بو�سةعجالت معدنية 18 بو�سةعجالت معدنية 17 بو�سة

نظام �سوتي )انفينيتي( )EPB( نظـام كبح اإلكتـروني نظام تكييف الهواء اأوتوماتيكي بالكامل نظام مالحة ب�سا�سة 8 بو�سة مجموعة عدادات TFT مقا�ض 7 بو�سة

�ستارة للباب الخلفي تعمل يدوياً نظام تدفئة المقاعد الخلفية نظام تهوية وتدفئة للمقاعد الأمامية مقعد ال�سائق يعمل كهربائياً بـ 14 و�سعية خا�سية �سهولة دخول الركاب الى المقاعد الخلفية

م�سابيح LED �سغيرة بالمرايا الخارجية مجموعة م�سابيح LED خلفية LED م�سابيح اأمامية  )DRL( نهارية LED م�سابيح �سبكة اأمامية للتهوية

نظام باب �سندوق الأمتعة الذكي فتحة �سقف بانورامية نافذة كهربائية لل�سالمة )باب ال�سائق فقط( قوالب محيطية مقاب�ض خارجية لالأبواب
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الألـوان الـداخلـيـة

فر�ض ال�شقف: حياكة متنوعة

الزينة: ت�شميم بملم�ض معدني جلد + خياطة

البيج الداكن بلونين لفر�ض المق�سورة

لون البرغندي لفر�ض المق�سورة

الزينة: خ�شب �شناعيجلد + خياطة

فر�ض ال�شقف: �شامواه

فر�ض ال�شقف: حياكة متنوعة

الزينة: ت�شميم بملم�ض معدني

فر�ض ال�شقف: حياكة متنوعة

الزينة: رمادي بملم�ض حجري 

جلد + خياطة

جلد + خياطة

درجتان من اللون الرمادي للمق�سورة

اأ�سود ـ لون واحد للمق�سورة

* قد ال تتوفر ال�شا�شة التي تعمل باللم�ض مقا�ض 8 بو�شة يف بلدك.
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الموا�سفات

القيم المذكورة اأعاله هي نتائج اختبارات داخلية قامت به �شركة هيونداي، ويمكن للنتائج اأن تكون مختلفة عن اختبارات المنظمات االأخرى. ●

قد ال يتم توريد بع�ض من االأجهزة المو�شحة اأو المبينة اأعاله في هذا الكتالوج كاأجهزة قيا�شية، وقد يتم طرحها بتكلفة اإ�شافية. ●

تحتفظ �شركة هيونداي موتور بحق تغيير الموا�شفات واالأجهزة دون اإخطار م�شبق. ●

قد تختلف درجات االألوان المو�شحة قليالً عن االألوان الفعلية نظرًا الختالف عملية الطباعة عن الحقيقة. ●

يرجى اال�شتعالم من الموزع للح�شول على معلومات وافية واال�شتف�شار عن مدى توّفر االألوان وتنا�شقها. ●

الألـوان الـداخـلـيـة

)WW2( اأبي�ض كريمي

)T2X( ف�سي تايفون

)W2P( وايلد اإك�سبلورر

)M2F( قوة المغناطي�ض

)NKA( اأ�سود فانتوم

)Y2B( برونزي ترابي

)YR2( برتقالي بركاني

)RD2( اأحمر الأفق

)R2F( رين فوري�ست

)ST2( 1,635 / 1,644�ستورمي �سي :)الوحدة: ملم  *مدا�ض العجالت • عجالت معدنية 17 بو�شة )االأمام/اخللف(: 1,643 / 1,652  • عجالت معدنية 18 بو�شة )االأمام/اخللف(: 1,638 / 1,647  • عجالت معدنية 19 بو�شة، عجالت ف�شي داكن )االأمام/اخللف

Type2.4 MPi Gasoline Engine2.4 GDi Gasoline Engine3.5 V6 MPi Gasoline Engine2.2 CRDi Diesel Engine

Engine type4-Cylinders DOHC4-Cylinders DOHC6-Cylinders DOHC4-Cylinders DOHC

Displacement )cc(2,3592,3593,4702,199

Max. Power )ps / rpm(172 / 6,000 )EU5(188 / 6,000 )EU5(280 / 6,300 )EU5(200 / 3,800 )EU5(

Max. Torque )kg.m / rpm( 22.9 / 4,000 )EU5(24.6 / 4,000 )EU5(34.3 / 5,000 )EU5(45.0 / 1,750 ~ 2,750 )EU5(

Brakes

Front17″ )Φ320x29t(

Rearwith ABS16″ )Φ305x11t(

Suspension

Front McPherson Strut Type

RearMulti-Link Type

Tire

235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19

Dimensions

1st row )w/Sunroof( / 2nd row )w/Sunroof( / 3rd row Head Room )mm(1,016 )974( / 995 )963( / 917

1st row / 2nd row )5 Seats( / 3rd row Leg Room )mm(1,048 / 1,001 )1,026( / 746

1st row / 2nd row )w/Curtain( / 3rd row Shoulder Room )mm( 1,500 / 1,480 )1,450( / 1,344

Overall Height
)Including roof rack(

1,680 )1,705(

Overall Width
Wheel Tread*

1,890
1,635

Wheel Tread* 1,644 4,770
2,765

Overall Length
Wheel Base
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SANTA FE
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Make 
Quality Time.
There is a different car for each kind of family.
And all of them have one name: the All-New Santa Fe.

2 3
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Celebrate 
diversity.
Every family is different. To build the perfect family car, you have to 
understand every single family like we do. The All-New Santa Fe was built 
to fit all varieties of the modern family – no matter how it looks like.
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Celebrate 
togetherness.

We know that nothing is more important than spending quality time with 
family and friends. That’s why the All-New Santa Fe gives you the comfort 
and freedom to enjoy those precious moments with your loved ones. 
Anytime, anywhere.



98
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The perfect family car.
Family cars don’t need to be boring. A wide cascading chrome grille 
and 19-inch alloy wheels make for the SUV’s new unique and bold design. 
Composite lights also give the car a high-tech allure, ready for 
family adventures.
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Roof Rack / Side GarnishRadiator Grille / LED Daytime Running Lights (DRL) / LED Headlamps / LED Fog Lamps LED Rear Combination Lamps / LED Rear Fog Lamps
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Best in Class 2nd Row Space

Load your life 
with quality time.
Roomy interiors with increased legroom and plenty of space in the trunk offer 
all the comfort you need for greater moments with your family.
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3rd row folded
3rd row folded and  

 2nd row folded 40%
3rd row folded and  

 2nd row folded 60%
2nd and  

3rd row folded 
7 seats

One-Touch Folding

The one-touch folding feature allows you to fold the 2nd row seat easily  
by the push of a button.

Walk-in Handle

Climb into the car easily by gripping the rear seat walk-in handle located 
on the inside of the car.

No matter the size of your family, or whether you are into 
picnics, golfing or camping, the 7-passenger Santa Fe offers 
full flexibility with multiple seat configurations available. 

There are multiple configurations possible to fit your needs. 
With the 2nd and 3rd row folded flat, there’s plenty of
cargo space to load up on quality time with.
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Head-Up Display (HUD) Wireless Smartphone Charging System Integrated Memory System (IMS)

Packed with features. 
Ready for stories.
With the comforts inside the car, you will never again miss an important family 
moment. The Head-Up Display provides information directly and conveniently 
on the front windshield glass, the Wireless Smartphone Charging System lets you 
charge your phone with ease, and with the Integrated Memory System you no 
longer have to adjust your seat every time you get into the car.



2120 * 8″ touch screen may not be available in your country.
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The Rear Occupant Alert detects movement in the rear seats and reminds the driver  
there are rear occupants with an alert on the cluster. If the system detects movement  
after the driver has left the car and locked it, it sets off a sound alarm.

Keep your family safe with the Safe Exit Assist. The Santa Fe senses vehicles approaching 
from the rear and keeps the child lock active preventing passengers from getting out. 
When the vehicles have passed, a simple push of a button unlocks the door for a safe exit.

Rear Occupant Alert (First in class) Safe Exit Assist (First in class)

Calm inside. 
No matter what’s on the outside.
Our calm technology includes a number of safety features such as 
the Safe Exit Assist and Rear Occupant Alert, keeping your loved ones safe 
and leaving you free to focus on what’s important.
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Take care of 
your loved ones 24/7.

A 6-airbag system with front & side airbags and curtain airbags offers broad collision 
protection. Advanced frontal airbags determine when and how to deploy pressure in an 
accident by sensing occupant’s position, seat belt use and the severity of the crash.

6-airbag System

With the extensive use of additional hot stamping materials and Advanced High Strength 
Steel (AHSS) plates, the average tensile strength and skeletal rigidity of the car body has been 
improved by 15% and 17% respectively, providing a highly stable and quiet drive at once.

Advanced High Strength Steel (AHSS)



2726

With Hyundai SmartSense, our cutting-edge Advanced Driver Assistance Systems, 
the Santa Fe comes with the latest active safety technology – built to provide you with 
more safety and peace of mind.

Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW)

Radar sensors in the rear bumper alert the driver about cross traffic approaching from left  
and right side of the vehicle during reverse maneuvers.

Blind-Spot Collision Warning (BCW)

Radar sensors in the rear bumper are used to warn the driver  
of approaching vehicles in the blind spot area.

Parking Distance Warning (PDW)

Sensors in the front and rear bumpers detect and warn the driver 
about imminent obstacles for safe parking.

High Beam Assist (HBA)

This function automatically adjusts between high and low beams 
according to road conditions and the brightness of vehicles ahead or 
oncoming, promoting the safety and comfort of the driver as well as 
other vehicles while driving at night.

Driver Attention Warning (DAW)

This system recognizes signs of driver’s fatigue and issues and  
alert advising the driver to take a break.

Surround View Monitor (SVM)

A multi-camera system provides a 360-degree view around the vehicle 
to assist the driver in parking situations.

Lane Departure Warning (LDW)

A front view camera detects lane markers and sets off a visual and sound alarm  
when the vehicle strays from its lane.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)

Front view camera and front radar are in place to warn the driver of 
imminent collisions with other vehicles; and if necessary apply 
emergency braking to prevent from collision.

* Forward Collision Warning (FCW) is included in this feature.

* 8″ touch screen may not be available in your country.
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2.4 GDi Gasoline Engine

 188 Maximum Power
ps/6,000 rpm

24.6 Maximum Torque
kg.m/4,000 rpm

•Automatic Transmission  •EU5

3.5 V6 MPi Gasoline Engine

280 Maximum Power
ps/6,300 rpm

34.3 Maximum Torque
kg.m/5,000 rpm

•Automatic Transmission  •EU5

2.2 CRDi Diesel Engine

200 Maximum Power
ps/3,800 rpm

45.0 Maximum Torque
kg.m/1,750~2,750 rpm

•Automatic Transmission  •EU5

2.4 MPi Gasoline Engine

•Automatic Transmission  •EU5

 172 Maximum Power
ps/6,000 rpm

22.9 Maximum Torque
kg.m/4,000 rpm

Paddle Shifters 8-speed Automatic Transmission

A family car.
With just as much energy.
To endure road trip after road trip, the Santa Fe comes in diesel or gasoline engines 
with 6 or 8-speed transmissions offering maximum fuel efficiency and durability. 
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ECO

Comfort / Smart

Sport

The Santa Fe is the first SUV with HTRAC technology, allowing you to choose 
the ideal driving mode for your road adventures. City or crosscountry driving, with 
the HTRAC technology you will always have the power to go further on the road.

HTRAC All-Wheel Drive

HTRAC is an electronic all-wheel drive system that automatically detects vehicle’s speed and road conditions to 
control braking between the left and right wheels and apply active torque control between the front and rear axles, 
in order to ensure stability while driving and cornering on slippery roads.

Driving Mode

The color of the instrument panel changes according to the driving mode selected (Comfort, 
ECO, or Sport). Comfort mode provides optimized torque transfer for a stable driving, ECO mode 
prioritizes fuel economy, while Sport mode boost performance to deliver a dynamic drive. 
Finally, use the Smart mode to automatically switch among the other modes based on road 
conditions and driving style.
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17″ Alloy Wheels 19″ Alloy Wheels18″ Alloy Wheels

Radiator Grille 7″ TFT LCD ClusterLED Rear Combination Lamps Full Auto Air Conditioning SystemLED Headlamps LED Outside Mirror Repeaters Infinity Speaker

Rear Door Manual Curtain

Electric Parking Brake (EPB)8″ Navigation SystemLED Daytime Running Lights (DRL)

Driver’s 14-way Power Seat Front Seat Warming & Cooling Air Ventilation Rear Seat WarmerPassenger Walk-in DeviceSmart Tailgate SystemPanorama SunroofBeltline MoldingOutdoor Handles

19″ Dark Hypersilver Wheels

Safety Power Window (Driver's seat only) 

Features
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Garnish : Tactile Metallic Pattern

Headliner : Melange Knit

Leather + Quilting Garnish : Cross Metallic Pattern

Headliner : Melange Knit

Leather + Quilting

Garnish : Engineered Wood

Headliner : Suede

Garnish : Tactile Gray Stone

Headliner : Melange Knit

Leather + Quilting Leather + Quilting

Black One-tone Interior Dark Beige Two-tone Interior

Burgundy Color Package InteriorGray Two-tone Interior

Interior colors



3736

Type 2.4 MPi Gasoline Engine 2.4 GDi Gasoline Engine 3.5 V6 MPi Gasoline Engine 2.2 CRDi Diesel Engine

Engine type 4-Cylinders DOHC 4-Cylinders DOHC 6-Cylinders DOHC 4-Cylinders DOHC

Displacement (cc) 2,359 2,359 3,470 2,199

Max. Power (ps / rpm) 172 / 6,000 (EU5) 188 / 6,000 (EU5) 280 / 6,300 (EU5) 200 / 3,800 (EU5)

Max. Torque (kg.m / rpm) 22.9 / 4,000 (EU5) 24.6 / 4,000 (EU5) 34.3 / 5,000 (EU5) 45.0 / 1,750 ~ 2,750 (EU5)

Brakes

Front 17″ (Φ320x29t)

Rear with ABS 16″ (Φ305x11t)

Suspension

Front McPherson Strut Type

Rear Multi-Link Type

Tire

235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19

Dimensions

Head Room (mm) 1st row (w/Sunroof) / 2nd row (w/Sunroof) / 3rd row 1,016 (974) / 995 (963) / 917

Leg Room (mm) 1st row / 2nd row (5 Seats) / 3rd row 1,048 / 1,001 (1,026) / 746

Shoulder Room (mm) 1st row / 2nd row (w/Curtain) / 3rd row 1,500 / 1,480(1,450) / 1,344

Overall Height
(Including roof rack)

1,680 (1,705)

Overall Width
Wheel Tread*

1,890
1,635

Wheel Tread* 1,6444,770
2,765

Overall Length
Wheel Base

Specifications

Stormy Sea (ST2)Phantom Black (NKA)

Typhoon Silver (T2X) Lava Orange (YR2)

Magnetic Force (M2F) Rain Forest (R2F)

Earthy Bronze (Y2B)White Cream (WW2)

Wild Explorer (W2P) Horizon Red (RD2)

Unit : mm   * Wheel Tread • 17″ Alloy Wheel (Front / Rear) : 1,643 / 1,652  • 18″ Alloy Wheel (Front / Rear) : 1,638 / 1,647  • 19″ Alloy Wheel, Dark Hypersilver Wheel (Front / Rear) : 1,635 / 1,644

Exterior colors

● The above values are results from internal testing and are subject to change after validation.
● Some of the equipment illustrated or described in this catalog may not be supplied as standard equipment and may be available at extra cost.
● Hyundai Motor Company reserves the right to change specifications and equipment without prior notice.
● The color plates shown may vary slightly from the actual colors due to the limitations of the printing process.
● Please consult your dealer for full information and availability on colors and trims.
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People’s expectation toward individual mobility requires more than just a convenient means of transportation. The old 

understanding of cars has become outdated. A car represents individuals’ lifestyles, and it became an integral part of 

their lives. At the same time, the automobile industry has experienced seismic change. Hyundai Motor Company has 

grown rapidly to become one of the largest automakers, backed by world class production capability and superior 

quality. We have now reached a point where we need a qualitative approach to bring bigger ideas and relevant solutions 

to our customers. This is an opportunity to move forward and we have developed a new brand slogan that encapsulates 

our willingness to take a big leap. Led by our new slogan and the new thinking underlying it, we will become a company 

that keeps challenging itself to unlock new possibilities for people and the planet.

Hyundai Motor Company
http://worldwide.hyundai.com 
ME. LHD 1806 English. KM
Copyright © 2018 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved. 
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