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WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **

ויכולה אף להגיע  צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

Santa Fe 2.5 Platinumדרגה 10.014משולב

בטיחות אקטיבית וסיוע לנהג
•סייען שמירה על נתיב
•בקרת ירידה במדרון

•ניטור עייפות נהג
•התראת התנגשות

•ניטור שטח מת
•התחמקות ממכשול ובלימה

•התראה על נוסע במושב אחורי
•מצלמת חניה וחיישני חניה

•סייען יציאה בטוחה
•התראה על תנועה חוצה מאחור

•בקרת שיוט אדפטיבית
•נעילת ילדים בדלתות אחוריות

איבזור
•שנת יצור 2022

WW8 :צבע חיצוני  UUE :צבע פנימי•
•תיבת הילוכים 8 הילוכים - הנעה כפולה

GLS רמת גימור•
•מרכב/מושבים: 5 דלתות, 5 מושבים

•גלגל הגה רב תפקודי, מצופה עור ומחומם
•נפח מנוע 2,500 סמ”ק

•דלק נטול עופרת
•בולמי זעזועים מחוזקים לביצועים

•עיטור משענת יד: ציפוי ננו
•מצבר 70 אמפר/שעה

•אנטנה זנב כריש/משולבת
•מיזוג אוויר: בקרת אקלים דו-אזורית
•ריפוד משענת יד קדמית עור סינטטי

•מד מהירות: קמ”ש
GDI - סוג מנוע בהזרקת דלק ישירה•

•ידיות דלת פנימיות כרום
•ידיות דלת חיצוניות בצבע המרכב

•שמשות צד רבודות עם בידוד רעשים
•שמשה קדמית רבודה

•שקע טעינה USB בחזית
•מפרט  יונדאי סנטה פה 2.5 - שלדה 409708

•דיפונים מעור סינטטי + תפרים
•חלונות חשמל אוטומטיים לנהג ולנוסע בחזית

•חבילת גרירה: הכנה עם צמת חוטים
DC 200 וואט -DC ממיר זרם•

•מראת פנים מתכהה אוטומטית + מודול תקשורת
•דיפוני צד קונסולה מרכזית מעור סינטטי

•התנעה מרחוק
- בכל החלונות האחוריים לא אוטומטיים •חלונות חשמל

LTE מקלט סלולארי פס רחב•
LED פנסים אחוריים•

•מגן ספי דלתות סטנדרטי
•ווילונות בהרמה ידנית

איבזור - המשך
•מראת צד נהג: כיוון חשמלי וחימום

•תאורת שלוליות )פתיחת דלת( משולבת במראה
•שבכת חזית  שחורה עם עיטורי כרום

•מראת צד נוסע מחוממת
LED - מאותתי צד משולבים במראות•

•ריפודי מושבים מעור
•מסילת גג

•פגוש אחורי, עיטור מיגון ועיטורי צד: כרום
•גימור קורות פנימי: בד יוקרתי

•עיטור דמוי מגן גחון קדמי: כרום
•שורה שניה: קיפול מרחוק

•6 רמקולים
•גג שמש  פנורמי

•ריפוד בד לסכי שמש 
235/60R18  מידת צמיגים•

•גלגל חילופי: חישוק פלדה וצמיג
•דיפון תקרה: בד

•פתחי מיזוג אחוריים משולבים בקונסולה אחורית
KUMHO יצרן צמיגים•
•חישוקי גלגל 18 אינץ’

•תאורה חיצונית לידיות דלת
•הפשרת אדים אוטומטית

•מושב נהג ונוסע קדמי חשמלי
•חימום מושבים קדמיים

LED תאורת יום•
•כיוון גובה מושב נוסע קדמי

•משבית מנוע מקורי
•מתג התנעה מואר

•מפתח חכם משולב
•עיטור דלתות שחור פיאנו

•זיהוי קולי
•תאורת קריאה LED אישי

•משוטי העברת הילוכים בגב גלגל הגה
LED מקור תאורה חיצוני: חזית נורות, אחור•

•ריפודי פנים מעור יוקרתי
•עיטור מסגרת דלת בגימור בוהק

•לוח שעונים: סופר ויז’ן + מחשב דרך 4.2 אינץ’
•תאורה ראשית: חיישן אורות

•פנסים ראשיים: עדשה רב מוקדית
•בורר מצבי נהיגה

LED תאורת מפות•
•החלפת אור גבוה אוטומטית

•ניטור לחץ אוויר בצמיגים
•תמיכה בגב תחתון עם כיוון חשמלי

•קווי הנחיה אקטיביים לחניה
•פתחי חימום אחוריים במושב אחורי

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

רמת האבזור הבטיחותי: 7
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 6 85 7

SANTA FE 2.5 יונדאי



*3889    
www.automax.co.il

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.




