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יונדאי סנטה פה החדש



סימפוניה של רוחות, עננים וגלים.
סצנה בלתי נשכחת בה הנוף החדש גובר על המוכר.

אני והסנטה פה שלי.

השראה

התמונות להמחשה בלבד



בכל רגע עם

עין הסערה – הרעיון שמאחורי עיצוב סנטה פה החדש, לוכד את אותו רגע עוצמתי אך גם שברירי בטבע, שבו סערה מתפתחת או שוככת. 
הרגע שמזכיר את אותם רגעים מופלאים בחיים שאסור להחמיץ.

המאמצים וההישגים של יונדאי ביצירת סנטה פה ידידותי לסביבה.  (Life Cycle Assessment) LCA הוא אישור סביבתי בינלאומי המונפק על ידי ה- TÜV NORD הגרמני ומהווה 
חלק מתקני איכות הסביבה ISO 14040s. במסגרת תהליך זה, נבדק פוטנציאל ההשפעה הסביבתית של מוצר לאורך כל חייו, החל בעיבוד החומרים המשמשים לייצורו, תהליך הייצור, 

ההפצה, השימוש, התיקון והאחזקה, הגריטה והמיחזור. 

התמונות להמחשה בלבד



מקומות עוצרי נשימה
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רמה גבוהה יותר של

לסנטה פה החדש עיצוב ארגונומי לסביבת הנהג ותא הנוסעים. מושבים איכותיים ומהודרים ומאפייני נוחות גבוהים, מעניקים רמת פינוק גבוהה וגמישות במרחב שרק רכב 
פנאי יכול לספק. הוא מעניק לנסיעה נופך רגוע ומהנה ומזכיר עד כמה הרגעים שאנו מבלים עם המשפחה יקרים וחשובים.

המרחב הפנימי וכן עיצוב וגודל המושבים בסנטה פה החדש תוכננו לשימוש מירבי, בין אם מדובר
בעבודה או בבילוי. המושבים האחוריים ניתנים לקיפול ביחס 4:2:4 וכך מאפשרים הובלה של חפצים

ארוכים ובאותה העת משאירים מספיק מקום לישיבה. מנסיעות עסקים לחיי יומיום עם משפחה
וילדים, סנטה פה מציע אפשרויות ישיבה והובלה מגוונות שהופכות את החיים למגוונים ומרגשים עוד יותר.
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 מערכת מולטימדיה/שמע
מערכת המולטימדיה מאפשרת לכם ליהנות ממגוון של סוגי מדיה כמו רדיו, דיסקים וקבצי MP3 באמצעות  

חיבורי iPOD ו-USB ומייצרת איכות קול יוצאת מהכלל באמצעות מערכת השמע בעלת ששת הרמקולים.

*LCD לוח מחוונים/צג
לוח מחוונים מתוחכם יותר, עם צג LCD בגודל 4.2 אינטש, מקל על הצפייה במידע אודות מגוון מצבי נהיגה 

ברכב, ומשלים את עיצוב הפנים העתידני של סנטה פה החדש. 

מיזוג מושלם של טכנולוגיות עתידניות והנדסת אנוש

ELITE ברמת גימור *
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 גג שמש פנורמי*
גג השמש הפנורמי של סנטה פה מכניס שפע של אור אל תא הנוסעים ויוצר חווית נהיגה מהנה. 

 Flex Steer 
 )Comfort/Sport/Normal( מאפשרת לנהג לבחור מבין שלושה מצבי נהיגה Flex Steer מערכת

בהתאם להעדפותיו. הבחירה נעשית באמצעות תפעול קל של לחצן מיוחד בגלגל ההגה עליו ניתן ללחוץ 
בעת נסיעה, או כאשר הרכב במצב נייח.

 מצלמת נסיעה לאחור**
מצלמת נסיעה לאחור מסייעת לנהיגה וחניה בטוחות בכך שהיא מאפשרת לנהג לראות את המתרחש

מאחורי הרכב על גבי המראה הפנימית בעת נסיעה לאחור.

נוחות שמעוררת את התענוג שבנהיגה

מערכת טיהור אוויר
מערכת טיהור אוויר מייננת (Cluster Ioniser(, מנטרלת וירוסים וריחות לא נעימים ויוצרת סביבה בריאה בתא הנוסעים 

על ידי שחרור יונים )אטומים בעלי מטען חשמלי( ששומרים על האוויר נקי בכל עת. 

* בחלק מהדגמים ** ברמת גימור ELITE בלבד
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משענת יד ומחזיקי כוסות במושב האחורי
משענת היד במרכז המושב האחורי עוצבה מתוך מחשבה על נוחות היושבים מאחור, וכוללת בתוכה מחזיקי 

כוסות נשלפים.

תא מטען
חלל ההטענה הנדיב מאפשר הטענה של פריטים גדולים.

קיפול מושבי השורה השנייה
מושבי השורה השניה בסנטה פה עוצבו בכדי לספק לנוסעים נוחות מירבית. את המושבים ניתן לקפל בקלות 

על מנת ליצור חלל הטענה גדול.  

תחושת נוחות לא רק במושבים הקדמיים אלא גם מאחור, כך שכל המשפחה תוכל ליהנות מהנסיעה ומחלל ההטענה המרווח, ולהפוך כל מסע לזיכרון נהדר של הנאה צרופה.
חלל יוקרתי ושימושי

קיפול מושבי השורה השנייה ביחס 4:2:4 
מושבי השורה השנייה מתקפלים ביחס 4:2:4 על מנת לאפשר יעילות גבוהה עוד יותר, בהתאם למספר הנוסעים וצורת וגודל המטען.

התמונות להמחשה בלבד



עולם חדש של

הסיבה שביצועי המנועים שלנו משתדרגים ללא הרף אינה רק על מנת להשיג כוח מתפרץ, תגובה מהירה ופעולה חלקה ושקטה. חשובה עוד יותר 
היא השאיפה להפחית למינימום את צריכת הדלק ופליטת המזהמים. מנועי ה-Theta 2.4 GDI ו-R 2.2  מאפשרים לנהג לחוות ביצועי מנוע שהם 

צעד אחד לפני המתחרים. מאפייני בטיחות מושלמים, החל בעיצוב ועד להתקנת הציוד החדיש והמתוחכם ביותר, תורמים אף הם לתחושת בטחון 
שלא חוויתם מעולם.  
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ביצועים מעולים, אבזור בטיחות מתקדם ותיבת הילוכים יעילה – הנהיגה בסנטה פה היא חוויה יוצאת דופן, בכל תנאי מזג אוויר או דרך. 

מערכת מתלים
המתלים הקדמיים בתצורת מקפרסון עוצבו מחדש ומספקים נוחות נסיעה ויציבות גבוהות בעת נסיעה ובלימה. 

מתלה רב-חיבורי מאחור מאפשר יצירה של תא מטען מרווח יותר ותורם לנוחות הנסיעה.

תיבת 6 הילוכים
קפיצת המדרגה בביצועי תיבת ההילוכים של סנטה פה, בהאצה, בעמידות וביעילות, מאפשר לנהגים לחוות בעת 

ובעונה אחת את הריגוש והנוחות שבנהיגה. 

חשיבה אסטרטגית בביצועים וחסכון בדלק 

מערכות ESC ו-4WD לסיוע בשליטה
מערכת ההנעה הכפולה 4WD ומערכת הסיוע ESC נועדו להפחית למינימום את הסיכון של ירידה מהמסלול במקרה של 

כניסה לעיקול במהירות גבוהה. מערכת ההנעה הכפולה מעבירה כוח לגלגלים האחוריים, ואילו מערכת ה-ESC בולמת 
את הגלגל האחורי-פנימי מראש, עוד לפני השלב בו מערכות בקרת יציבות רגילות נכנסות לפעולה. שתי המערכות הללו 

תורמות לביצועי נהיגה יציבים בכך שהן עוזרות לנהג לשלוט ברכב והופכות אותו לזריז עוד יותר.  
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מרכב קשיח במיוחד, כריות אוויר ברמה הגבוהה ביותר ומגוון רחב של מאפיינים השואפים לבטיחות מושלמת - טכנולוגיות הבטיחות בסנטה פה לוקחות בחשבון 
לא רק את בטיחות הנוסעים אלא גם את זו של הולכי הרגל.

7 כריות אוויר
סנטה פה מצויד בכריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים, כרית ברכיים לנהג, שתי כריות צד וכן בכריות ווילון על מנת 

למזער את  הפגיעה בנוסעים במקרה של תאונה. 

בקרת ירידה במדרון
מערכת (DBC )Downhill Brake Control שולטת באופן אוטומטי על מהירות הסנטה פה בעת ירידה בשיפוע חד 

באמצעות שימוש במערכת הבלמים. מערכת זו מבטיחה נהיגה יציבה במגוון תנאי דרך.

המשפחה במקום הראשון
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פנסי ערפל
פנסי הערפל מגבירים את הראות במקרה של 

ערפל או גשם כבד. 

מנורת בלם עליונה מאחור
מנורת בלם עליונה משולבת במכסה תא המטען, 
נורות ה-LED האדומות והבוהקות שלה מגבירות 
את הנראות עבור התנועה מאחור כאשר לוחצים 

על דוושת הבלם.

מסילות גגון
המסילות בגג הסנטה פה מוסיפות את המגע 

האחרון לעיצוב החיצוני ומשלימות את הדינמיות 
והתחכום של רכב פנאי אורבני.

יציאות מפלט כפולות 
עיצוב יציאות המפלט הכפולות מקנה לסנטה 
פה תדמית ביצועים ייחודית שמעבירה מסר 

ספורטיבי-אירופאי.

הסגנון המעוצב של יונדאי

חישוקי 18 אינטש
ספורטיביים ומסוגננים באותה העת, הם מספקים 

יציבות בנהיגה ועמידות יוצאות מן הכלל.  

* ברמת גימור ELITE בלבד התמונות להמחשה בלבד

 מושבים קדמיים מחוממים*
המושבים הקדמיים המחוממים נוחים, חמים 

ונעימים, במיוחד בחורף. 

 מפתח חכם ומתג התנעה*
המפתח החכם מקל על פתיחת ונעילת הדלתות, 
ואת המנוע ניתן להניע בקלות באמצעות לחיצה 

על כפתור ההתנעה. 

*)IMS( מערכת זכרונות למצבי נהיגה 
 Integrated Memory( מערכת זכרונות משולבת

System( זוכרת עד שני מצבי נהיגה להתאמה 
אוטומטית של מושב הנהג ומראות הצד. 

 USB-ו iPOD שקעי 
ניתן להאזין בנוחות לקבצי MP3 וכן למוסיקה 
 iPOD-בפורמטים נוספים באמצעות שקעי ה

וה-USB המתחברים למערכת השמע האיכותית 
של סנטה פה. 

 תא כפפות מקורר
האזור המקורר בתא הכפפות גדול דיו בכדי 

לאחסן ולצנן משקאות במזג אוויר חם. 

 בלם חניה חשמלי*
בלם החניה מופעל אוטומטית כאשר הרכב עוצר, 

ובכך מונע ממנו להתדרדר או לגלוש לאחור 
בשיפוע או בעת ביצוע זינוק בעליה. 

 מושב נהג חשמלי עם 12 אפשרויות כוונון
את מושב הנהג ניתן לכוונן חשמלית לשמונה 

מצבים שונים, ובנוסף ניתן לכוונן את אזור הגב 
התחתון לארבעה מצבים שונים נוספים, לרמת 

נוחות גבוהה עוד יותר. 

השימוש הפונקציונאלי של יונדאי

* ברמת גימור ELITE בלבד


