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Poraba goriva: 5,6 – 8,8 l/100 km;                          Emisije plinov CO2: 171 – 194 g/km 

 

Hyundai Santa Fe                                        Cenik in oprema (21.01.2010)  
 
 
Cenik 

 Št.  
vrat 

Št. 
sedežev 

Prostornina 
(ccm) 

Moč 
kW/KM 

Cena  
v EUR 

      
2.4 2WD STYLE 5V 5 2.349 128/174 25.990 
2.2 CRDi 2WD STYLE 5V 5 2.199 145/197 29.990 
2.4 4WD STYLE 5V 5 2.349 128/174 27.490 
2.2 CRDi 4WD STYLE 5V 5 2.199 145/197 31.490 
2.2 CRDi 4WD PREMIUM 5V 5 2.199 145/197 31.990 
2.2 CRDi 4WD LIMITED 5V 5 2.199 145/197 34.990 

 
 
 
 

Oprema STYLE: Luči za meglo spredaj 
Motor in pogon Dvojna izpušna cev 
6-stopenjski ročni menjalnik Kromirane kljuke na vratih 
Filter sajastih delcev (vozila z dizelskim motorjem) Spojler zadaj z vgrajeno tretjo zavorno lučjo 
Elektronsko kontroliran štirikolesni pogon (TOD) (vozila s  
4–kolesnim pogonom) Oprema PREMIUM (dodatno k opremi STYLE): 
Blokada štirikolesnega pogona (4WD Lock) (vozila s Udobje 
4–kolesnim pogonom) Voznikov sedež električno nastavljiv v osmih smereh 
 Supervision merilniki 
Varnost Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z  
Protiblokirni zavorni sistem (ABS) upravljanjem na volanskem obroču 
Sistem porazdelitve zavorne sile (EBD)  
Ojačevalnik zavorne sile (HBA) Zunanjost 
Sistem za elektronski nadzor stabilnosti (ESP) s sistemom Aluminijasta platišča 18’’ in pnevmatike 235/60 R18 
proti prevračanju vozila (ROP) Senzor za dež *  
Aktivni vzglavniki spredaj  
ISOFIX pritrdilna mesta na zadnjih sedežih * izključno pri opremi PREMIUM; v opremo LIMITED ni vključen 

Pirotehnični zategovalniki varnostnih pasov spredaj  
Zračna blazina za voznika in sopotnika Oprema LIMITED (dodatno k opremi PREMIUM): 
Stranski zračni blazini in stranske zračne zavese Udobje 
Samodejno odklepanje vrat v primeru trka Usnjeno oblazinjenje na sedalnih delih sedežev 
 Dvostopenjsko ogrevanje prednjih sedežev 
Udobje Sopotnikov sedež električno nastavljiv v štirih smereh 
Dvopodročna samodejna klimatska naprava Samodejna zatemnitev vzvratnega ogledala  
Senzor kakovosti in vlažnosti ter ionizator notranjega zraka Kamera za vzvratno vožnjo 
Hlajeni predal v sredinski konzoli Zaslon za vzvratno vožnjo vgrajen v vzvratno ogledalo 
Električni servo volan Elektronski kompas 
Po višini in globini nastavljiv volanski obroč  
Osvetljeni ogledali v senčnikih Zunanjost 
Predal na armaturni plošči Električno pomična sončna streha 
Imitacija lesa in aluminija v notranjosti Ksenonski žarometi 
Usnjen volanski obroč in usnjena prestavna ročica Visokotlačno pranje žarometov 
Po višini nastavljivi vzglavniki na vseh sedežih Samodejna nastavitev višine žarometov 
Nastavljiv naklon vzglavnikov na prednjih sedežih  
Deljivi in zložljivi zadnji sedeži 60:40  
Radio s CD in MP3 predvajalnikom ter USB, AUX in iPOD   
priključki ter 6 zvočniki  
Upravljanje radia na volanskem obroču 
Vtičnice 12V (spredaj, zadaj in v prtljažnem prostoru) 
Predal za prtljago v dnu prtljažnega prostora 
Rolo prtljažnega prostora 
Električni pomik prednjih in zadnjih stekel 
Samodejno odpiranje stekel z zaščito proti priprtju 
Daljinsko centralno zaklepanje 
Avto alarmna naprava 
Potovalni računalnik 
 
Zunanjost 
Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali 
Električno sklopljivi zunanji ogledali 
Integrirani smerniki v zunanjih ogledalih 
Kromirane letvice v sprednji maski 
Odmrzovalnik prednjih brisalcev 
Aluminijastav platišča 17’’ in pnevmatike 235/65 R17 
Nosilci za strešni prtljažnik 

 



  
 
 
 

 
                     
DODATNO PLAČILO PREVOZA: 200 EUR. 
GARANCIJSKI POGOJI: 3 leta brez omejitve prevoženih km; 12 let na prerjavenje. 

* DOKUP ČETRTEGA LETA GARANCIJE za motor s krmilno elektroniko in menjalnik. Doplačilo za vozila s samodejnim menjalnikom 
znaša 43 EUR. 
VELJAVNOST CENIKA: od 21.01.2010 do preklica oziroma objave novega cenika. Vse cene vsebujejo DMV, ekološko takso in DDV. 
Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe cen, tehničnih podatkov in opreme brez predhodne najave. 
 
 

 
 

Hyundai Santa Fe                               Cenik dodatne oprema (21.01.2010) 
 
 
Cenik dodatne opreme 
 

 Cena  
v EUR 

  

Kovinska ali mineralna barva  450 
6-stopenjski samodejni menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja (H-
matic), indikator varčne vožnje, pametni ključ (smart key) in gumb za 
vžig 

 
2.490 

7-sedežno vozilo (klimatska naprava zadaj z ločenim upravljanjem in 
dodatne prezračevalne reže za 3. vrsto sedežev, deljiva in zložljiva 
tretja vrsta sedežev 50:50, samodejno uravnavanje višine vozila ob 
obremenitvi) 

 
1.400 

Park Assist sistem (kamera za vzvratno vožnjo, zaslon vgrajen v 
vzvratno ogledalo ter samodejna zatemnitev vzvratnega ogledala) 

 
450 

Sistem za prednastavitev hitrosti z upravljanjem na volanu (pri 
modelu STYLE) 

 
200 

Električno pomično strešno okno 590 
Dvostopenjsko ogrevanje prednjih sedežev 210 
Ksenonski žarometi z visokotlačnim pranjem ter samodejno 
nastavitvijo višine žarometov 

 
650 

Navigacijski sistem Garmin (cena osnovnega modela) 149 
Parkirni senzorji zadaj (4) 350 
Komplet 4 aluminijastih platišč 17’’ ter zimskih pnevmatik 235/65 R17 
(grob profil) 

1.062 

Komplet 4 aluminijastih platišč 17’’ ter zimskih pnevmatik 235/65 R17 
(cestni profil) 

1.202 

Komplet 4 zimskih pnevmatih 235/60 R18 667 
Štiriletna garancija * 213 

 
 
 


