
Santa Fe



De perfecte gezinsauto.  
Gezinsauto’s hoeven helemaal niet saai te zijn. Bijzonder is zijn krachtige voorzijde met 
brede, verchroomde Cascade-grille. De lichtmetalen 17- of 19-inch velgen vervolmaken 
het unieke en gedurfde design van de Santa Fe. De opvallende twin-koplampen met 
LED-dagrijverlichting geven de Santa Fe bovendien letterlijk een hightech uitstraling.  
Klaar voor avonturen met het hele gezin.



Cascade-grille, LED-dagrijverlichting (DRL), LED-koplampen en LED-mistlampen.LED-achterlichtunits en LED-mistachterlichten.

Dakrails. Sierpaneel op flank.



Vul je leven met  
quality time.
Het ruime interieur met extra veel beenruimte en ruim 
voldoende bagageruimte biedt alle gemak en comfort die 
nodig zijn voor nog mooiere trips met het gezin.



De ruimste tweede zitrij in zijn klasse.



3e zitrij  
neergeklapt

3e zitrij neer-
geklapt, 2e zitrij 

voor 40 % 

3e zitrij neer-
geklapt, 2e zitrij 

voor 60 %

2e en 3e zitrij  
neergeklapt

7 zitplaatsen

One-Touch Folding De tweede zitrij is met één simpele druk op 
deze knop neer te klappen.

Walk-in-hendel Gebruik de walk-in-hendel in het interieur om 
eenvoudig op de derde zitrij plaats te nemen.

Ongeacht hoe groot je gezin is, en of je van pick-
nicks, golf of kamperen houdt of niet, de Santa Fe 
7-zitter (optioneel) biedt je volledige flexibiliteit 
met diverse interieurconfiguraties. 

Het interieur is op diverse manieren in te delen. 
Met de tweede en derde zitrij neergeklapt is er 
meer dan voldoende bagageruimte om alles mee 
te nemen.



Rijk uitgerust.  
Klaar voor avontuur.
Met alle voorzieningen in het interieur van de Santa Fe, hoef je nooit meer 
een belangrijke familiegebeurtenis te missen. De Head-Up Display geeft 
allerlei informatie weer in de voorruit, je smartphone laad je eenvoudig op 
met het Wireless Smartphone Charging System en dankzij het Integrated 
Memory System hoef je niet elke keer bij het instappen je stoel opnieuw in 
te stellen.

Head-Up Display (HUD).

Wireless Smartphone Charging System. Integrated Memory System (IMS).



Achttrapsautomaat.

Rack-Motor Driven Power Steering (R-MDPS).

Een gezinsauto.  
Met véél energie.
Om reis na reis optimaal te functioneren, is de Hyundai Santa Fe voorzien van een krachtige  
2.2 CRDi-dieselmotor, naar keuze gecombineerd met een handgeschakelde zesversnellingsbak 
of een achttrapsautomaat voor een optimaal brandstofverbruik en maximale duurzaamheid.  
De Santa Fe is ook voorzien van R-MDPS, dat zorgt voor optimale wendbaarheid en stabiliteit 
op hoge snelheid.



Uniek in zijn klasse: HTRACTM.
De Hyundai Santa Fe is de eerste SUV met HTRAC-technologie. Die biedt keuze uit diverse rijmodi voor elk 
avontuur onderweg. In de stad en daarbuiten heb je met de HTRAC-technologie altijd grip in elke situatie 
op de weg.

ECO

Comfort / Smart

Sport

HTRACTM All-Wheel Drive-systeem Ervaar superieure handling en controle voor een ongekend 
niveau van vertrouwen. Het elektronische HTRACTM verdeelt de aandrijfkracht actief over alle 
vier de wielen voor optimale stabiliteit, ongeacht de wegcondities en de snelheid van de auto. 
Anders dan mechanische vierwielaandrijving van veel andere merken, past HTRACTM de mate 
van aandrijfkracht per wiel afzonderlijk aan via powercontrole en remmen.

Rijmodus De kleur van het instrumentenpaneel verandert per ingeschakelde rij-
modus (Comfort, ECO of Sport). De Comfort-modus biedt optimale overdracht 
van het koppel voor een stabiel rijgedrag. De ECO-modus legt de prioriteit op 
een laag brandstofverbruik en de Sport-modus verhoogt de prestaties voor een 
dynamisch rijgedrag. De Smart-modus tot slot schakelt automatisch tussen de 
genoemde drie modi, afhankelijk van de rijomstandigheden en jouw rijstijl.



Zorg voor je geliefden.  
24/7.
Zes airbags bieden uitgebreide bescherming aan de inzittenden in het geval van een 
aanrijding. De geavanceerde airbags ontplooien zich met precies de juiste kracht en 
op exact het juiste moment. Tevens zijn er geavanceerd staal met een hoge treksterkte 
(AHSS) en speciale persmaterialen toegepast. Daardoor is de Hyundai Santa Fe niet 
alleen veilig, het zorgt ook voor een uiterst stabiel weggedrag en stilte onderweg.



Met Hyundai SmartSense, onze moderne Advanced Driver Assistance Systems, is de Hyundai Santa Fe voorzien van de nieuwste, 
actieve veiligheidstechnologie. Ontwikkeld om je extra veiligheid en gemoedsrust te bieden.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) –  
Sensor Fusion Type
Een camera en radar aan de voorzijde van de Santa Fe 
signaleren andere voertuigen en bepaalde obstakels. Het 
systeem waarschuwt je voor het risico van een aanrijding 
en activeert zo nodig de remmen om de aanrijding te 
voorkomen.

Lane Keeping Assist (LKA)
De camera aan de voorzijde signaleert de wegmarkeringen en voorkomt dat 
de auto uit zijn rijbaan raakt. Er klinkt dan een waarschuwingssignaal en er 
verschijnt een optische waarschuwing in het dashboard. Het systeem stuurt 
de auto automatisch terug in zijn rijstrook.

Smart Cruise Control met Stop & Go (SCC/S&G)
Dit systeem handhaaft de door jou vooraf ingestelde 
snelheid en de afstand tot de voorganger zonder dat je 
het rem- of gaspedaal hoeft te bedienen.

Blind-Spot Collision Assist (BCA)
Radarsensoren in de achterbumper signaleren nade-
rende voertuigen in de dode hoek en waarschuwen je 
daarvoor. Ga je toch van rijstrook wisselen, dan activeert 
het systeem de remmen als een aanrijding dreigt.

* Blind-Spot Collision Warning (BCW) is onderdeel van dit systeem.

* Forward Collision Warning (FCW) is onderdeel van dit systeem.

* FCA – de versie met alleen camera signaleert uitsluitend voertuigen.



Hyundai Santa Fe - Technische gegevens 

● = standaard

* Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn 
terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat.

Motortype 2.2 CRDi R 2.2 CRDi R 2.2 CRDi R

Aandrijving 2WD 2WD 4WD

Versnellingen 6 MT 8 AT 8 AT

Motor

4 cilinders in lijn met 4 kleppen per cilinder ● ● ●

Cilinderinhoud cc 2,199 2,199 2,199

Boring x slag mm 85,4 x 96,0 85,4 x 96,0 85,4 x 96,0

Compressieverhouding 16,0 : 1 16,0 : 1 16,0 : 1

Maximumvermogen  kW (pk)/t.p.m.) 147 (200)/3800 147 (200)/3800 147 (200)/3800

Maximumkoppel Nm/t.p.m. 440 / 1750 - 2750 440 / 1750 - 2750 440 / 1750 - 2750

Brandstofsysteem

Directe common-rail hogedrukinspuiting ● ● ●

Brandstof: diesel ● ● ●

Transmissie

Aandrijving voorwielen ● ● -

Aandrijving voor- en achterwielen - - ●

Handgeschakelde zesversnellingsbak ● - -

8-traps automaat (sequentieel) - ● ●

Overbrengingsverhouding: 1e 3,538   4,808 4,808

  2e 1,909   2,901 2,901

 3e 1,179   1,864 1,864

 4e 0,814   1,424 1,424

 5e 0,737   1,219 1,219

 6e 0,628   1,000 1,000

 7e - 0,799 0,799

 8e - 0,648 0,648

  achteruit 3,910   3,425 3,425

Eindoverbrenging 4,538/3,933 3,320 3,320

Prestaties*

Maximumsnelheid km/u 205 205 205

Acceleratie 0-100 km/u in sec. 9,4 9,3 9,4

Brandstofverbruik:  

- Binnen de bebouwde kom l/100 km 6,7 7,2 7,4

- Buiten de bebouwde kom l/100 km 5,2 5,3 5,5

- Gecombineerd l/100 km 5,6 5,9 6,2

CO2-emissie g/km 148 156 163

Stuurinrichting

Schokabsorberende stuurkolom ● ● ●

Draaicirkel m 10,9 10,9 10,9

Ophanging

Voor: onafhankelijk, McPherson ● ● ●

Achter: onafhankelijk, multilink ● ● ●
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Hyundai Santa Fe - Technische gegevens 

● = standaard
# = afhankelijk van uitvoering

Motortype 2.2 CRDi R 2.2 CRDi R 2.2 CRDi R

Aandrijving 2WD 2WD 4WD 

Versnellingen 6 MT 8 AT 8 AT

Remmen

Voor: geventileerde remschijven ● ● ●

Achter: remschijven ● ● ●

Kruiselings gescheiden remsysteem ● ● ●

Rembekrachtiger: vacuüm ● ● ●

Wielen

Velgen: 7.0J x 17" lichtmetaal / Banden: 235/65 R17 ● # -

Velgen: 8.0J x 19" lichtmetaal / Banden: 235/55 R19 - # ●

Gewichten

5 pers. 7 pers. 5 pers. 7 pers. 5 pers. 7 pers. 

Massa rijklaar (massa ledig voertuig) kg 1860 (1760) 1900 (1800) 1865 (1765) 1905 (1805) 1930 (1830) 1970 (1870)

Maximum toegelaten gewicht    kg 2341 2529 2346 2534 2407 2594

Maximum aanhangwagengewicht: geremd kg 2500 2500 2000 2000 2000 2000

    ongeremd kg 750 750 750 750 750 750

Maximum kogeldruk     kg 100 100 100 100 100 100

Maximum daklast    kg 100 100 100 100 100 100

Afmetingen

Lengte    mm 4770 4770 4770

Breedte     mm 1890 1890 1890

Hoogte (met dakrails)    mm 1680 (1703) 1680 (1703) 1680 (1703)

Wielbasis    mm 2765 2765 2765

Spoorbreedte voor (17" / 19")     mm 1643 / 1638 1643 / 1638 1643 / 1638

Spoorbreedte achter (17" / 19")    mm 1652 / 1647 1652 / 1647 1652 / 1647

Inhoud kofferruimte achterbank neergeklapt (7 pers.)  l 1695 (1625) 1695 (1625) 1695 (1625)

Inhoud brandstoftank    l 71 71 71



Bordeauxrood, lederlook Donkerbeige, two-tone, lederlook

Grijs, two-tone, lederlook Zwart, lederlook

Hyundai Santa Fe - Interieurkleuren

White Cream ()
WW2

Typhoon Silver
(2) T2X

Wild Explorer (2)
W2P

Magnetic Force
(2) M2F

Earthy Bronze
(2) Y2B

Rain Forest (2)
R2F

Stormy Sea (3)
ST2

Horizon Red (3)
RD2

Lava Orange (3)
YR2

Phantom Black
(3) NKA

Hyundai Santa Fe - Lakkleuren

Mica Standaard () Metallic (2) Mica parelmoer (3)

zonder meerprijs € 895,- € 995,-

Consumentenprijs incl. BTW

Kleuren kunnen op het beeldscherm/onder invloed van het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid.
Sommige uitvoeringen zijn niet in alle hierboven genoemde kleuren leverbaar of alleen op speciale bestelling.
Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer.



Hyundai Santa Fe - Accessoires 
Exterieur

Schoonheid 
zit in details
Schoonheid zit in details en smaken ver-
schillen enorm. Om je Hyundai Santa Fe aan 
de buitenzijde helemaal naar eigen wens te 
kunnen modelleren, heeft Hyundai diverse 
aantrekkelijke accessoires ontwikkeld.

Treeplank Met deze treeplanken geef je je Hyundai Santa 
Fe een extra stoere uitstraling met behoud van zijn elegante 
design. Ze zorgen bovendien voor een comfortabele instap.

Treeplank ‘verlicht’ Deze compleet nieuwe accessoire geeft 
je Hyundai Santa Fe een wel heel bijzondere uitstraling. 
De treeplanken zijn ook verkrijgbaar zonder verlichting.

Hyundai Glasscoat  Deze interieur- en exterieurbehandeling 
beschermt tegen weersinvloeden en andere omgevingsfac-
toren. Inclusief 5 jaar garantie en koffer aftercare-producten 
om je Hyundai in topconditie te houden.

RVS spiegelkappen De buitenspiegel als kunstwerk. Deze 
RVS spiegelkappen harmoniëren perfect met het design van 
de Hyundai Santa Fe.

Sidebars Voor een robuuste look: deze sidebars benadruk-
ken het stoere karakter van de Hyundai Santa Fe.

Spatlappenset Deze spatlappen kunnen wel tegen een stootje en beschermen de auto tegen steenslag, vervuiling en 
modder. Er is een set verkrijgbaar voor de voorzijde en een set voor de achterzijde.

RVS deursierlijsten Deze sierlijsten op de portieren accentu-
eren de vloeiende lijnen van de carrosserie.

RVS sierlijst op achterklep Je Hyundai Santa Fe ziet er nog 
stijlvoller uit met deze RVS sierlijst op de achterklep. Hij 
benadrukt de breedte van de auto.

Dit ijs-/zonnescherm gaat ’s winters ijsvorming tegen op de 
voorruit en ’s zomers voorkomt het een ondraaglijke warmte 
in de auto. Het scherm bedekt het gehele raam, heeft een 
handige uitsparing voor de spiegels en is gemakkelijk aan te 
brengen.

Configureer je Hyundai

https://www.hyundai.nl/configurator/hyundai-santa-fe/


RVS bumperbeschermer Voorkom beschadigingen aan de 
achterzijde van je Hyundai Santa Fe met deze RVS becher-
ming.

Wielslotenset Je velgen zijn een kostbaar bezit. Helaas komt 
het nogal eens voor dat velgen van een auto worden gesto-
len. Beveilig je velgen tegen diefstal met deze wielslotenset.

RVS kofferbakdorpelbeschermer De kofferbakdorpel, die 
het meest gevoelig is voor krassen, is met deze accessoire 
op een fraaie manier beschermd.

Lichtmetalen velgen Hét accessoire om je Hyundai Santa Fe te personaliseren zijn lichtmetalen velgen. En behalve ’s zomers wil je er natuurlijk ook ’s winters netjes bij rijden.  
Goed nieuws: want deze velgen kun je ook gebruiken in combinatie met winterbanden. Er is keuze genoeg!

Bumperfolie Bescherm je Hyundai Santa Fe met deze bumperfolie. Voorkomt beschadigingen bij in- en uitladen. Verkrijgbaar 
in zwart en transparant.



Hyundai Santa Fe - Accessoires 
Interieur & veiligheid

Nog fraaier, nog
comfortabeler
Met de accessoires op deze pagina’s maak 
je het interieur van de Hyundai Santa Fe  
nog aantrekkelijker en comfortabeler. 

Mattenset rubber Deze duurzame rubberen vloermatten 
houden de originele bekleding schoon en zijn bovendien 
eenvoudig te reinigen. Voor de derde zitrij in de Santa Fe 
7-zitter is een aparte mat verkrijgbaar.

Mattenset velours Wil je net dat beetje extra luxe, uit-
straling en gevoel? Kies dan voor deze set veloursmatten 
van hoogstaande kwaliteit die rondom zijn afgewerkt met 
nubuk-bandeerband. De  matten voorin zijn voorzien van 
een Santa Fe-logo. Voor de derde zitrij in de Santa Fe 7-zitter 
is een aparte mat verkrijgbaar.

Mattenset naaldvilt Deze naaldvilt matten beschermen het 
interieur optimaal en zijn aan de bestuurderskant voorzien 
van een fraai Santa Fe-logo. Voor de derde zitrij in de Santa Fe 
7-zitter is een aparte mat verkrijgbaar.

Business suit hanger Hang je colbert kreukvrij op aan deze 
luxe kledinghanger. Eenvoudig te bevestigen aan de hoofd-
steun op de voorstoel van je Hyundai Santa Fe en makkelijk 
in en uit de auto te halen.

Het Hyundai-calamiteitenpakket 6 in 1 bestaat uit een  
door Het Oranje Kruis goedgekeurde verbandset, een  
set handschoenen, een set (van de meest voorkomende)  
reservelampen*, een gevarendrie hoek, een LED-knijpkat  
en 2 veiligheidsvesten.



Deze kofferbakmatflap beschermt de bumper tijdens 
het in- en uitladen van bagage en als de hond in of uit de 
auto wordt gelaten (alleen leverbaar in combinatie met de 
Kofferbakmat).

Kofferbakmat Gebruik de kofferbak gerust waarvoor hij is 
bedoeld. Deze kofferbakmat, die ook omkeerbaar is te ge-
bruiken, beschermt de oorspronkelijke bekleding optimaal.

Bagagebak Natte of vieze spullen vervoer je gemakkelijk in 
deze waterdichte bagagebak. De bekleding blijft dus droog 
en schoon.

De afneembare trekhaak heeft het voordeel dat deze, in-
dien niet gemonteerd, zo min mogelijk afbreuk doet aan het 
design. Bijkomend voordeel is dat je je dan ook niet kunt sto-
ten. De trekhaak is eenvoudig te monteren en demonteren.

Deze originele aluminium dakdragers zijn speciaal verkrijg-
baar voor de Hyundai Santa Fe met dakrail. Een fietsdrager, 
skibox of dakkoffer blijft stevig op zijn plek en biedt je de 
mogelijkheid om nog meer te vervoeren.

Skidragers en dakraildragerset Op wintersport? Met deze 
skidragers en dakraildragerset vervoer je je wintersportac-
cessoires, ski’s en/of snowboard handig en veilig.

Vaste trekhaak Fietsendrager, aanhangwagen of caravan 
achter de auto: met deze vaste trekhaak draait de Hyundai 
Santa Fe er zijn hand niet voor om.

Met deze dakfietsdrager neem je gemakkelijk een fiets mee 
op de Hyundai Santa Fe. De fiets staat stevig verankerd, 
bovendien is de dakfietsdrager heel eenvoudig te monteren.

Hyundai Santa Fe - Accessoires 
Bagagesystemen & trekhaken

Eropuit!

De Hyundai Santa Fe is gemaakt voor het 
avontuur. Dus trek eropuit met deze even 
praktische als fraaie accessoires. Een 
weekendje weg of een lange vakantie wordt 
hiermee nog comfortabeler. En leuker!

Nog meer ruimte nodig? In deze dakkoffer neem je 
eenvoudig al je spullen mee voor de zomer- of juist de 
wintersportvakantie.



Hyundai Santa Fe - Accessoires 
Comfort & technologie

Technologie
voor meer comfort

Met deze accessoires maak je het rijden 
in jouw Hyundai Santa Fe niet alleen 
aangenamer, maar ook comfortabeler  
en veiliger.

Microhouder met click en (smart)phonehouder Monteer 
eenvoudig mobiele apparaten met deze universele micro-
houder. De bijpassende smartphonehouder (los verkrijgbaar) 
is verstelbaar, zodat iedere smartphone past, zelfs met 
beschermhoesje.

Take away hook Hang een tas, bijvoorbeeld met je 
afhaalmaaltijd, veilig vast aan deze haak om omrollen te 
voorkomen.

Uitstapverlichting Wanneer je het portier opent in de avond 
of nacht, schijnt de uitstapverlichting je bij. Wel zo praktisch, 
want het kan natte voeten voorkomen, en het staat nog chic 
ook. 

LED-verlichting voetenruimte Chic en handig: wanneer je als het donker is het portier opent, schijnt de uitnodigende 
LED-verlichting in de voetenruimte je bij tijdens het instappen. Verkrijgbaar in wit en blauw. Ook voor achterin verkrijgbaar 
(alleen in combinatie met verlichting voorin).

Configureer je Hyundai

https://www.hyundai.nl/configurator/hyundai-santa-fe/


Service op maat 

Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele, 
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai je bij 
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en heb 
je de mogelijkheid je Hyundai twee keer per jaar gratis preventief te 
laten inspecteren op mogelijke ongemakken. Kijk voor meer informatie 
over de services van Hyundai op www.hyundai.nl/services.

Hyundai Motor Netherlands
Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
T  0252 240 340 F  0252 240 319
www.hyundai.nl

De in deze brochure gebruikte foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie, en kunnen wat betreft de 
specificaties afwijken van de standaardspecificaties per type. Aan de foto’s kunnen geen rechten worden 
ontleend. Hyundai behoudt zich het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen te wijzigen zonder 
voorafgaande aankondiging en zonder verplichting de reeds op de markt zijnde auto’s te wijzigen. 
Raadpleeg voor alle zekerheid de Hyundai-dealer. Het is mogelijk dat sommige van de getoonde of 
omschreven opties in deze brochure niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze zijn veelal beschikbaar 
tegen meerprijs. Druk- en zetfouten voorbehouden. Garantievoorwaarden per december 2018. M
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Wil je meer weten over dit model?  
Stel dan je persoonlijke brochure 
samen op www.hyundai.nl

Brochure samenstellen

Santa Fe

https://www.hyundai.nl/hyundai-santa-fe?utm_source=ebrochure&utm_medium=referral&utm_content=Santa%20Fe



