
Produktfakta

Grand Santa Fe



Motorer Drivmedel Växellåda Drift Utrustningsnivå Lagerförd

2.2 CRDi-R Diesel Automat-6vxl 4WD PremiumPlus-6 (6-sits) Ja

2.2 CRDi-R Diesel Automat-6vxl 4WD PremiumPlus-6 (7-sits) Ja

Garantier

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka

5 års Vägassistans

5 års Lackgaranti

3 års Vagnskadegaranti

12 års Garanti mot genomrostning

Vägskatt

2.2 CRDi-R 4 910 kr

Försäkringsklassning (tillämpad av Hyundai försäkring)

2,2 CRDi-R 5-16-24

Säkerställ aktuell information med din Hyundaihandlare.

MODELLPROGRAM

SKATT OCH FÖRSÄKRING



STANDARDUTRUSTNING – PremiumPlus

Säkerhet och stöldskydd Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar 

Kollisionsvarning, varnar föraren om hinder framför fordonet innan autobroms systemet assisterar Automatisk vinkling av backspeglar vid backning

Autobroms, assisterar inbromsning vid kollisionsrisk (fotgängare upp till 70km/h, fordon upp till 180 km/h) Premium ljudsystem ”Infinity” med surroundljud, extra förstärkare och subwoofer

Adaptiv farthållare (anpassar hastigheten till framförvarande fordon)  totalt 10 högtalare (ej CD-spelare)

Filbytesvarning, varnar föraren om bilen hamnar utanför filmarkeringen Radio med digitalmottagare (DAB)  

Dödavinkelnvarning Backkamera som visas i navigationsdisplay 

Dubbla krockkuddar samt sidokrockkuddar fram Rattknappar för ljudsystem 

Krockkudde på passagerarplats urkopplingsbar med nyckel Parkeringskamera med 360° runt om sikt som visas i navigationsdisplayen 

Krockkudde i knähöjd för förare Bluetooth för handsfree och media streaming 

Takmonterad krockskyddsgardin för fram och baksäten Komfortblinkers - ett tryck ger tre blink 

3-punktsbälten på alla platser, justerbara i höjd fram Fjärrfällning av baksäte (mittenrad på 7-sits) 

Bältespåminnare för framstolar Ryggstöd i baksäte justerbart i 60/40 fördelning (7-sits) 

Dubbla bältessträckare fram Elmanövrerad baklucka (handsfree) 

Whiplash-skydd på framstolarna Elektronisk parkeringsbroms med ”Auto hold”-funktion

Justerbara nackskydd (fram även i avstånd) Interiör och instrumentering

Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och panikbromsassistans (BAS) Läderklädsel 

Elektroniskt antisladdsystem (ESP) med elektronisk antispinnreglering (TCS), backstartassistans (HAC), Läderklädd ratt och växelspaksknopp 

 automatisk hastighetsreglering i utförslut (DBC), släpvagnsstabiliseringssystem (TSA), integrerad Dekorinlägg i instrumentpanel i kolfiber look 

 styrnings och stabilitetskontroll (VSM), antivältsystem (ROP) Tygklädda A/B-stolpar 

Stöldlarm Solgardiner, inbyggt i bakdörrarna 

Elektronisk startspärr Dryckeshållare och förvaringsbox i konsol mellan framstolar 

Däcktrycksövervakning Takkonsol med läslampor och glasögonfack 

Barnsäkerhetsspärr i bakdörrar Belyst/låsbart handskfack 

Komfort och underhållning Läslampor baksäte (ytterplatser 2:a raden) 

Automatisk klimatanläggning (ACC) med 2 temperaturzoner och ”auto-defog” Förvaringsficka i framstolarnas ryggstöd 

Elektroniskt luftkvalitetssystem ”ionizer” Solskydd med biljetthållare, spegel och belysning 

A/C för tredje sätesraden 12V-uttag fram (x2) 

Kylt handskfack Förvaringsfack med dryckeshållare i dörrar fram/bak 

Elmanövrerade framstolar 8-vägs Baksäte med 40/20/40 fällbart ryggstöd och skjutbart ca 20 cm med 40/60 fördelning (7-sits) 

Svankstöd förarstol, elektrisk justering i 4 riktningar Mittarmstöd bak med dubbla dryckeshållare (7-sits) 

Minnesfunktion för inställning av elmanövrerad förarstol och ytterbackspeglar 12V-uttag i mittkonsol (bak) 

Ventilerade framstolar USB laddning, för 3:e stolsraden 

Eluppvärmda framsäten, 3-steg Bagagerum med belysning och 12V-uttag 

Eluppvärmt baksäte (ytterplatser 2:a raden) Bagagenät 

Eluppvärmd ratt 220V-uttag (max 200W) i bagageutrymmet 

Ratt ställbar i höjd och avstånd Färddator (genomsnittlig/momentan förbrukning, distans till tom tank, körtid samt genomsnittlig hastighet)

ECO-drive, bränslebesparande körprogram (automat) Yttertemperaturmätare med halkvarnare 

Aktiv parkeringsassistans för fickparkering (in/ut) samt vinkelrät parkering ECO-drive, bränsle besparande körprogram (automat) 

Parkeringssensorer fram/bak med akustisk varning Reglerbar instrumentbelysning 

Nyckellöst låssystem ”smartkey” med knappstart Automatisk avbländbarbackspegel med kompass  

Automatisk infällning av backspeglarna vid låsning Flexsteer, ställbar styrkänsla (Normal/Comfort/Sport)  

Regnsensor för vindrutetorkare Insynsskydd bagageutrymme (7-sits)

Elektriskt uppvärmd vindruta (torkarposition)

Ventilationskanaler (reglerbara) till baksäte 

Extra värmare av PTC- typ (för snabbare uppvärming av kupén

Elmanövrerade fönsterhissar fram/bak med komfortöppning/stängning (inkl klämskydd)



STANDARDUTRUSTNING – PremiumPlus

Exteriör och belysning Bakljus (LED) 

Panorama soltak, främre del elektriskt öppningsbar Bromsljus med panikfunktion 

Integrerad takreling Kromgrill 

Lättmetallfälgar 19” med 235/55 R19 däck Utvändiga kromade dörrhandtag 

Fullstort reservhjul på lättmetallfälg Backspeglar med integrerad blinkers 

Automatisk ljuskontroll (mellan varsel- och halvljus) Stänkskydd vid alla hjul 

Mörktonade bakrutor Skyddspanel under motor 

Välkomstbelysning i backspeglar och dörrhandtag Eluppvärmd bakruta med torkare/spolare 

Bi-xenon strålkastare (hel-/halvljus) Bakspoiler med integrerat bromsljus av LED-typ

Adaptiva strålkastare med kurvljus funktion Alternativ

Helljusassistent. 6-sitsig version med två separata stolar i andra sätesraden 

Strålkastarspolning Röd/brun skinnklädsel (Burgundy)

Varselljus (LED), integrerat i dimljusstrålkastare (fram) Miljö

Positionsljus (LED) inbyggt i strålkastare Autostop (ISG) automatisk motoravstängning vid stillastående



*  Bränsledeklarationen är framtagen enligt gällande EU-direktiv och främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Den verkliga bränsleförbrukningen kan bli högre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

2.2 CRDi -R

Typ 4-cyl, turbodiesel

Cylindervolym cm3 2 199

Cylinderdiameter/slaglängd mm 85,4/96,0

Effekt hk(kW) vid varv/min 200/147 vid 3 800

Vridmoment Nm vid varv/min 440 vid 1 750-2 750

Kompressionsförhållande :1 16

Ventilsystem 16V DOHC, kamkedja

Avgasrening Dubbla EGR-ventiler och oxidationskatalysator med partikelfilter

Bränslesystem Direktinsprutning ”commonrail” och elektroniskt styrd VGT-turbo

Prestanda

Toppfart km/h 201

Acc. 0–100 km/h sek 9,9

Bränsle och miljö*

Bränsle Diesel

Bränsletank Liter 71

Förbrukning blandad L/100km 7,0

Förbrukning stad L/100km 8,3

Förbrukning landsväg L/100km 6,3

CO2-utsläpp blandad g/km 184

Miljöklass Euro6

Kraftöverföring

Växellåda 6-stegad automatlåda med ECO-drive funktion

Drivning Elektroniskt fyrhjulsdrift (4 WD) med steglös automatisk elektro/hydraulisk inkoppling vid behov

Hastighet, högsta vxl  
vid 1000 varv/min man/aut 52,4/54,3 km/h

Chassi

Hjulupphängning, fram McPherson-typ med skruvfjädrar, dubbelverkande gastryckstötdämpare och krängningshämmare

Hjulupphängning, bak Multilink med skruvfjädrar, dubbelverkande gastryckstötdämpare och krängningshämmare

Hjul/Fälg 19” lättmetall - 235/55

Styrsystem Elektriskt servoassisterad kuggstångsstyrning med flex-steer, Vändradie 5,45 m, Rattvarv mellan styrutslag 2,95

Bromssystem Låsningsfritt (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och panikbromsassistans (BAS)

Skivbromsar fram (ventilerade) och bak

Stabiliseringssystem Antisladdsystem (ESP). Antispinnsystem (TCS). Backstartassistans (HAC). Hastighetsreglering utför (DBC)

Släpvagnsstabiliseringssystem (TSA), Integrerad styrnings- och stabilitetskontroll (VSM), Antivältsystem (ROP)

Elsystem

Batteri Ah 90

Startmotor kW 2,0

Generator V/A 13,5/150

MOTORDATA



*  Se registreringsbevis för exakta viktdata.

MOTORDATA

VIKTER * 6-sits 7-sits

Tjänstevikt (kg) (man/aut) 1 981-2 118 1 995-2 132

Max last (kg) (man/aut) 482-619 498-635

Totalvikt (kg) 2 600 2 630

Max taklast (kg) 100 100

Max släpvikt - bromsat (kg) (man/aut) 2 000 2 000

Max släpvikt - obromsat (kg) 750 750

Max släpvikt med B-behörighet (kg) 900 870

Max släpvikt med utökad B-beh. (kg) 1 650 1 620

Mått

Längd 4 915 4 915

Bredd (exkl speglar) 1 885 1 885

Höjd 1 695 1 695

Spårvidd (med 18–19” hjul) (fram/bak) 1 639/1 628 1 639/1 628

Axelavstånd 2 800 2 800

Markfrigång 180 180

Frigångsvinklar (fram/bak/krön) 16,7/20,2/15,8 16,7/20,2/15,8

Invändigt

Takhöjd mm (rad 1/2/3) 976/974/908 976/974/908

Benutrymme mm (rad 1/2/3) 1 113/1 026/785 1 113/1 026/785

Bredd i höfthöjd mm (rad 1/2/3) 1 439/1 406/1 120 1 439/1 406/1 120

Bredd i axelhöjd mm (rad 1/2/3) 1 508/1 480/1 369 1 508/1 480/1 369

Lastutrymme (VDA 211/214) liter (upp-/nedfällt) 634/1 842 634/1 842

CREAMY WHITE (Solid)  
NCW

INTERIÖRFÄRGER

SVART LÄDERKLÄDSEL Tillval: RÖD/BRUN SKINNKLÄDSEL (Burgundy)TAN BROWN (Pearl) 
YN7

HYPER (Metallic) 
P2S

TIMELESS BLACK (Pearl) 
RB5





Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg. 
Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den för åldrade bilden av en bil som bara ett transportmedel. 
Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan. 
Hyundai är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all fram  tid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns 
redan i många av de nya modellerna vi presenterar - och fler kommer.

Hyundai Bilar AB  www.hyundai.se Uppgifter aktuella vid tryck i november 2016. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.


