
SANTA FE



Groter. Beter.
Fraaier.

Het maakt niet uit wat voor een dag je voor de boeg hebt. Met of zonder je 
gezin: de nieuwe Hyundai SANTA FE maakt je dag alleen maar beter. De  
SANTA FE, het vlaggenschip van Hyundai, is geheel opnieuw ontworpen en 
biedt nu nog meer – meer stijl, meer ruimte, meer comfort en meer gebruiks-
gemak. De veelzijdige 5- of 7-zitter heeft bovendien een nieuw, nog brutaler en  
kenmerkender uiterlijk en hij is voorzien van de meest geavanceerde smart 
tech, hybride-aandrijflijnen en vooruitstrevende veiligheidsvoorzieningen.







De brutale kant
van verfijning.

Groot, brutaal, fraai – de nieuwe Hyundai SANTA FE is niet voor 
muurbloempjes. Hij is gemaakt om de weg te beheersen, om de 
aandacht te trekken. Zijn grote spoorbreedte en gedurfde design laat 
andere verkeersdeelnemers nog een keertje extra omkijken. Zijn solide 
uitstraling is perfect gecombineerd met verfijning. Het compleet 
nieuwe exterieur maakt een uniek statement in het SUV-segment.



Stap in
voor een grote 
verrassing.





Uitermate zelfverzekerd.
Onmiskenbaar briljant.

De brede grille van de nieuwe Hyundai SANTA FE sluit naadloos aan op zijn nieuwe LED- 
koplampen. Die zijn voorzien van unieke T-vormige dagrijverlichting (DRL), waarmee de  
SANTA FE zich meteen bij de eerste aanblik onderscheidt. De dynamische lijnen over de  
flanken lopen gracieus door tot aan de achterlichten. De brede achterlichtunits zijn met 
elkaar verbonden door een rode accentlijn, die de breedte van de SANTA FE visueel nog  
eens extra accentueert. Daarmee ziet niemand de nieuwe SANTA FE nog over het hoofd.







De elegante kant van
ruime veelzijdigheid.
 

Het interieur van de nieuwe Hyundai SANTA FE is niet alleen groter, het biedt ook meer 
van alles – voor het hele gezin. Meer ruimte, meer comfort en meer gebruiksgemak. 
Ervaar een nieuw niveau van luxe dankzij diverse onderdelen die zijn afgewerkt in 
hoogwaardige, zacht aanvoelende materialen of verfijnd leder. De ‘zwevende’ midden-
console loopt elegant over in het luxueuze, met leder beklede dashboard. Je blijft ook 
altijd connected in de Hyundai SANTA FE, met een nieuw, volledig digitaal 12,3-inch 
instrumentenpaneel en een 10,25-inch touchscreen met een briljant heldere weergave, 
optimaal gebruiksgemak en de mogelijkheid om de functies van je smartphone draad-
loos te laten weergeven op het grote scherm.



‘Zwevende middenconsole’ met de shift-by-wire-knoppen van de automatische transmissie.

In de serene rust van het interieur is elk detail erop gericht om je ritten veilig en ontspannen te maken. Dus zijn de shift-by-wire-knoppen van de transmissie precies onder 
handbereik geplaatst in de middenconsole. En voorziet het briljant heldere digitale instrumentenpaneel in een Blind-Spot View Monitor, zodat je eenvoudig de situatie in de  
dode hoek kunt zien. Dat maakt het wisselen van rijstrook veilig en eenvoudig. Natuurlijk kun je je smartphone draadloos opladen in de SANTA FE. Het 8-inch navigatie-
scherm biedt je de mogelijkheid de functies van je smartphone te laten weergeven.



Volledig digitaal 12,3-inch instrumentenpaneel met Blind-Spot View Monitor. 8-inch multimediascherm, met mogelijkheid voor Apple CarPlay en Android Auto.
Draadloos oplaadsysteem voor de smartphone.



Geniet van eersteklas comfort voor zeven inzittenden. Ervaar ook het beste flexibele gebruiks-
gemak van het variabel in te delen interieur en van praktische hulpjes als de Smart Power Tailgate; 
de achterklep die automatisch opent als jij je handen vol hebt. Inpakken voor een grote reis? Je 
kunt de in de verhouding 60:40 neerklapbare tweede zitrij verschuiven om zowel je passagiers 
als de bagage plaats te bieden. Een simpele druk op de knop volstaat, waarmee je meteen ook 
toegang krijgt tot de derde zitrij. Dankzij het nieuwe platform van de SANTA FE en de indeling van 
het interieur is er meer ruimte op de tweede zitrij én meer bagageruimte – voor een comfortabele 
reis voor iedereen.7 zitplaatsen 3e zitrij

neergeklapt
3e zitrij 

neergeklapt,
2e zitrij 40 %
neergeklapt

3e zitrij 
neergeklapt,
2e zitrij 60 %
neergeklapt

3e en
2e zitrij

neergeklapt

Meer ruimte op de tweede en derde zitrij. Druk op de knop om de tweede zitrij te verschuiven en/of neer te klappen. 
Smart Power Tailgate: de achterklep die automatisch opent.







De nieuwe Hyundai SANTA FE is er met innovatieve vierwielaandrijving met rijmodi voor optimale controle 
op elke ondergrond. De SUV biedt keuze uit een nieuwe dynamische hybride-versie en – voor het eerst – 
een plug-in hybride-versie die met een simpele druk op de knop ook volledig elektrisch rijdt.

Meer efficiency.  
Meer controle.
Meer geëlektrificeerde
aandrijflijnen.



Kies je rijmodus
Draai simpelweg de knop om de gewenste rijmodus te selecteren: COMFORT voor 
de ritten van alledag, ECO voor optimale efficiency, SPORT voor snellere acceleratie 
en SMART voor automatische aanpassing van de schakelintervallen op basis van je 
recente rijgedrag.

Terrain Mode
Terrain Mode laat je eenvoudig de gewenste rijmodus selecteren om het rijgedrag en 
de instellingen van de vierwielaandrijving te optimaliseren voor de actuele situatie. 
Eén blik op het instrumentenpaneel of het navigatiescherm bevestigt de geselec              - 
t eerde rijmodus.

Sneeuw of zand? Sport of eco? Jij kiest. Je kunt eenvoudig van rijmodus wisselen naar aanleiding van de omstandigheden – en je stemming! Selecteer de 
Sport-modus voor verbeterde prestaties, de Eco-modus voor maximale brandstofefficiëntie en de Comfort-modus voor regelmatige prestaties met goede  
efficiëntie.

Nauwkeurige controle  
met Drive Mode en Terrain Mode.







Met zijn technologie en flexibele karakter rijdt hij niet alleen geweldig op de snelweg, in de drukke stad en op landweggetjes, 
de nieuwe Hyundai SANTA FE is tegelijkertijd een echte familie-SUV die op alles is voorbereid. Met voorzieningen als vierwiel-
aandrijving – die de aandrijfkrachten afhankelijk van de omstandigheden optimaal over de voor- en achterwielen verdeelt – 
verloopt elke reis veilig en comfortabel.

Geheel nieuw platform
De nieuwe SANTA FE staat op Hyundai’s geheel nieuwe voertuigplatform van de derde generatie. Dat biedt maximale stabiliteit en vei-
ligheid én extra bagageruimte en beenruimte. Het nieuwe platform zorgt ook voor duidelijk verbeterde prestaties, een nog beter weg-
gedrag en een lager brandstofverbruik. Verder is de bescherming van de inzittenden in het geval van een aanrijding beduidend beter 
dankzij de uitgebreide toepassing van geavanceerd extra sterk staal, dat door middel van ‘hot stamping’ in de juiste vormen is geperst.

1.040 mm
Beenruimte 2e zitrij (7-zitter)

746 mm
Beenruimte 3e zitrij

831 l (VDA)
Bagageruimte (7-zitter, 3e zitrij neergeklapt)

HTRACTM-vierwielaandrijving
Deze innovatieve vierwielaandrijving zorgt voor een optimale wegligging en een dynamisch weggedrag, zodat rijden op gladde en/of 
besneeuwde wegen veiliger en prettiger is. Het systeem signaleert gladheid en wisselende gripniveaus op de weg en verdeelt proactief en 
automatisch het motorvermogen over de voor- en achterwielen. Daarmee is de stabiliteit van de auto altijd optimaal.

Snelweg Gladde wegIn bochten





Remote Smart Parking Assist (RSPA)
Parkeer de SANTA FE met slechts een druk op een knop. Vind een parkeerplaats, 
stap uit als je dat wilt en druk op de knop op de afstandsbediening. Je SANTA FE 
rijdt dan zelfstandig in (en desgewenst ook weer uit) een parkeerplaats parallel 
aan de weg en ook in een plaats haaks op de rijrichting – zonder dat je erin zit.

Foto linkerpagina: Parking Collision Avoidance Assist – Rear (PCA-R)
Perfect voor parkeerterreinen. Als je met weinig zicht op de situatie achter de 
auto achteruit uitparkeert, dan waarschuwt PCA-R je met optische en geluids-
signalen als een voertuig van achter of van opzij nadert.

Surround View Monitor (SVM)
Biedt 360° zicht rondom de SANTA FE voor gemakkelijker en veiliger parkeren. 
Dankzij de vier HD-camera’s – op de voorzijde, de flanken en de achterzijde – is  
in real-time de gehele situatie rond de auto te overzien.

Geavanceerde techniek
voor meer veiligheid en comfort.

De nieuwe Hyundai SANTA FE heeft een zeer breed gamma slimme technologie aan boord om ervoor te zorgen dat jij en je passagiers elke reis altijd 
veilig en aangenaam kunnen afleggen. Van de nieuwste intuïtieve connectiviteit tot een veelomvattende reeks eersteklas veiligheidssystemen; de 
geavanceerde, intuïtief te bedienen technologie ondersteunt je actieve levensstijl en beschermt je in het dagelijkse verkeer.



Volledig digitaal 12,3-inch instrumentenpaneel. Head-up display.
KRELL premium-audiosysteem.

De nieuwe Hyundai SANTA FE biedt het allerbeste op het gebied van comfort en gebruiksgemak: een groot aantal innovatieve 
voorzieningen die zijn ontwikkeld om elke reis veiliger en comfortabeler te maken.



Driver Attention Warning.
Rear Occupant Alert.

eCall-knop (Emergency Call).



Ervaar de kracht van elektrisch rijden.
Hybride / Plug-in hybride



Hybride
Met de dynamische combinatie van een turbobenzinemotor 
met directe brandstofinspuiting en een krachtige, door een 
accu gevoede elektromotor brengt de nieuwe Hyundai SANTA 
FE Hybrid het begrip ‘zuinig’ naar een nog hoger niveau. Zónder 
te hoeven opladen of je manier van rijden aan te passen. Rege-
neratief remmen zorgt ervoor dat de batterij tijdens het rijden 
wordt opgeladen. Afhankelijk van de situatie schakelt de SANTA 
FE Hybrid automatisch naadloos over tussen de elektromotor 
en de benzinemotor – en soms drijven beide motoren tegelijk 
de auto aan.

Plug-in hybride
Elektrische aandrijving wanneer jij dat wilt, de kracht van de 
benzinemotor als dat nodig is. De nieuwe Hyundai SANTA 
FE Plug-in Hybrid heeft een gecombineerd vermogen van 
195 kW (265 pk). Een simpele druk op de knop volstaat om 
over te schakelen naar volledig elektrische aandrijving. Is de 
elektrische modus uitgeput, dan functioneert de SANTA FE 
Plug-in Hybrid als een hybride-auto en schakelt hij naadloos 
over naar aandrijving door de  benzinemotor. Geniet daar-
door van volledige flexibiliteit om zo ver te reizen als je maar 
wilt of moet. Ben je op je bestemming aangekomen, dan 
sluit je de SANTA FE Plug-in Hybrid eenvoudig aan op een 
laadpunt.

264 30444,2 66,9 Max. vermogen
kW

Max. vermogen
kW

Max. koppel
Nm

Max. koppel
Nm

265 265132 132Max. vermogen
kW (180 pk)/5.500 t.p.m.

Max. vermogen
kW (180 pk)/5.500 t.p.m.

Max. koppel
Nm/1.500~4.500 t.p.m.

Max. koppel
Nm/1.500~4.500 t.p.m.

1.6 T-GDi-benzinemotor 1.6 T-GDi-benzinemotor

Elektromotor Elektromotor

De nieuwe Hyundai SANTA FE biedt meer keuze uit (geëlektrificeerde) aandrijflijnen dan ooit. Het is ook het  
eerste model van Hyundai in Europa dat leverbaar is met de nieuwe Smartstream hybride- en plug-in hybride- 
aandrijflijn. Dankzij een nieuw platform past het accupakket van de hybride-versie onder de stoel van de  
voorpassagier en dat van de plug-in hybride-versie onder beide voorstoelen. Je profiteert dus van elektrische 
efficiency zonder dat dat ten koste gaat van interieur- of bagageruimte.



Connectiviteit speelt een belangrijke rol in mobiliteit. Daarom is er Hyundai 
Bluelink, dat je via een app inzage geeft in onder meer de status van de 
auto, je ritten en de locatie van de auto. Met Hyundai Bluelink in combinatie 
met LIVE Services wordt autorijden nog leuker, comfortabeler en veiliger. 
Bovendien kun je Bluelink helemaal aanpassen aan jouw wensen. 

Je kunt de Bluelink-app downloaden in de Play Store (Google) en de  
App Store (Apple).

Altijd
connected.





Bluelink in combinatie met  
LIVE Services.
In combinatie met LIVE Services – een kosteloos 5-jarig abonnement op deze dienst van TomTom is inbe-
grepen – zijn de mogelijkheden van Bluelink ongekend. LIVE Services zijn zogenoemde ‘live connected’- 
services: actuele informatie en updates voor elke service, zoals verkeersinformatie of weerberichten, worden 
via Bluelink rechtstreeks naar het navigatiesysteem in je auto verzonden en doorgestuurd. Je hoeft dus niets 
te activeren en geen mobiele telefoon op je navigatiesysteem aan te sluiten. Neem plaats achter het stuur en 
het systeem doet de rest.



Op afstand ver-/ontgrendelen 
Ben je vergeten je SANTA FE af te sluiten? Maak  
je geen zorgen, de SANTA FE laat het je weten 
door via de Bluelink-app een pushbericht naar je 
smartphone te sturen. Vervolgens kun je de auto 
via die app, na het invoeren van een pincode, met 
slechts een druk op de knop alsnog vergrendelen.

On-demand diagnose 
Je kunt via de Bluelink-app op je smartphone een 
volledige diagnose van de technische staat van je 
Hyundai SANTA FE laten uitvoeren.

Bestemming versturen naar de auto 
Is je SANTA FE uitgerust met het navigatie       -
sy steem, dan kun je de Bluelink-app gebruiken 
om je bestemming op te zoeken terwijl je niet in 
de auto zit. Bluelink synchroniseert vervolgens 
met het navigatiesysteem in de auto en je route 
wordt geladen. Zo kun je vertrekken wanneer jij 
dat wil.

‘Find my car’ 
Weet je niet meer precies waar je je SANTA FE 
hebt geparkeerd? Geen probleem. De ‘Find my 
car’-functie in de Bluelink-app toont je de exacte 
(parkeer)locatie van je SANTA FE. Daardoor vind 
je hem altijd makkelijk terug op een groot par-
keerterrein of in een volle parkeergarage.

Actuele brandstofprijzen 
Vind eenvoudig tankstations in de buurt met de 
gunstigste prijs, de openingstijden en de betaal-
mogelijkheden.

Vind eenvoudig een parkeerplaats 
Kies en vergelijk via Bluelink de parkeeropties in 
parkeergarages, op parkeerterreinen en langs  
de weg.

Connected Routing 
Geniet van een nauwkeuriger voorspelling van 
de drukte op de weg, een preciezere berekening 
van de aankomsttijd en betrouwbaarder route-
berekeningen. Met Connected Routing wordt de 
route niet meer berekend door de processor van 
het navigatiesysteem in de auto, maar door een 
krachtige server in de Hyundai-cloud.

Last Mile Guidance 
Wanneer je je SANTA FE moet parkeren voordat 
je de bestemming bereikt, kun je de navigatie 
van de auto overdragen aan de Bluelink-app. Met 
behulp van augmented reality begeleidt jouw 
smartphone je precies naar waar jij naartoe wilt.

P



Met Hyundai SmartSense, onze geavanceerde assistentiesystemen, biedt elke nieuwe Hyundai het
nieuwste op het gebied van actieve veiligheid. Van automatisch remmen of snelheid minderen tot
aan het signaleren van voertuigen in de dode hoek; SmartSense waarschuwt je voor alle mogelijke
gevaren rondom de auto – om jou extra veiligheid en gemoedsrust te geven.

Hyundai SmartSense
Extra veiligheid en gemoedsrust.



Autonome rijbaanassistentie (LFA) 
Dit systeem houdt de SANTA FE in het midden van zijn rijstrook bij 
snelheden tot 180 km/uur, zowel op de snelweg als in de stad.

Highway Driving Assist (HDA)
Houdt de SANTA FE in het midden van de rijstrook en op veilige afstand van de voorligger als de Smart Cruise Control of Lane Following 
Assist is ingeschakeld.



Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA)
Rijd je in een onoverzichtelijke situatie achteruit, dan waarschuwt 
RCCA je met optische en geluidssignalen als een voertuig van 
opzij nadert. Desnoods remt het systeem de SANTA FE ook auto-
matisch af.

Noodremassistent voor kruisend verkeer (FCA-JX)
Waarschuwt je op basis van de input van radar en camera-
sensoren voor noodsituaties. Indien nodig remt FCA de SANTA FE 
ook automatisch. Het systeem treedt in werking als een voorligger 
plotseling remt en/of als het een fietser of voetganger vóór de 
auto detecteert. Dat doet het ook als een tegenligger nadert  
terwijl jij bezig bent linksaf te slaan.

Blind-Spot Collision-avoidance Assist (BCA) 
Met behulp van radarsensoren onder in de achterbumper en een 
camera aan de voorzijde waarschuwt BCA je voor verkeer in de 
dode hoek. Schakel je dan de richtingaanwijzer in, dan klinkt er 
een akoestische waarschuwing en remt het systeem de auto af 
om een aanrijding te voorkomen.

Safe Exit Warning (SEW)
Dit slimme systeem helpt ongevallen te voorkomen door inzittenden  
te waarschuwen voor van achteren naderend verkeer en de 
kinder sloten tijdelijk te vergrendelen. De passagiers achterin 
kunnen dan pas uitstappen als het veilig is.





Accessoires:
aan jou de keuze.
Personaliseer jouw Hyundai SANTA FE 
helemaal naar eigen smaak met het  
uitgebreide aanbod originele Hyundai- 
accessoires. Vraag je Hyundai-dealer naar 
meer informatie over de accessoires voor de 
Hyundai SANTA FE.

Meer weten?  
Kijk voor uitgebreide informatie over alle 
leverbare accessoires in de accessoire-
brochure of op www.hyundai.nl.

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

Uitstapverlichting Uitstappen in het donker en dan 
je voet in een diepe plas zetten? Niet meer met deze 
handige uitstapverlichting! Wanneer je het portier 
opent, schijnt de uitstapverlichting je bij. Verkrijgbaar 
met Hyundai-logo.

Vaste trekhaak Fietsendrager monteren of een 
aanhangwagen of caravan trekken? Met deze vaste 
trekhaak draait de SANTA FE er zijn hand niet voor 
om. Er is ook een afneembare trekhaak leverbaar.

Dakfietsdrager en dakraildragerset Of je nu de 
fietsen wilt meenemen of veel bagage kwijt moet, 
Hyundai heeft overal een oplossing voor. Vraag je 
Hyundai-dealer naar de toepasbare dakdragers, dak-
koffers en dakfietsdragers voor de Hyundai SANTA FE.



De meeste kennis, de beste service, de juiste 
gereedschappen en originele Hyundai-onder-
delen tegen transparante, gunstige prijzen. Bij 
de Hyundai-dealer is jouw Hyundai in goede 
handen. Wij ontzorgen je van A tot Z, of het 
nu om groot of klein onderhoud, APK, een 
autoverzekering of directe hulp bij een lekke 
band gaat.

Je wil vooral genieten van je Hyundai. Daar is hij tenslotte 
ook voor bedoeld. De Hyundai-dealer begrijpt dit als geen 
ander. Verwacht daarom een zeer breed dienstenpakket, 
met onder meer:

% 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
% 8 jaar garantie op de hoogvoltagebatterij
% Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift
% APK
% Hyundai Mobiliteitsgarantie (pechhulp)
% Hyundai Verlengde Garantie
% Hyundai Originele Onderdelen
% Hyundai Bandenservice
% Hyundai Ruitenservice
% Hyundai Aircoservice
% Hyundai Navigatie Onderhoud en updates
% Hyundai Originele Accessoires
% Hyundai Autoverzekering
% Hyundai Erkend Schadeherstel

Service op maat.

Een website alleen voor jou

Ben jij Hyundai-rijder? Maak dan snel een MijnHyundai- 
account aan op de site MijnHyundai.nl. Dan kun je heel 
 eenvoudig je persoonlijke gegevens én de gegevens van  
je Hyundai inzien, wijzigen en aanvullen. 

% Inzicht in de onderhoudshistorie van jouw Hyundai
% Snel online afspraken inplannen bij jouw Hyundai-dealer
% Herinneringen ontvangen voor onderhoudsbeurt en APK
% Downloaden instructieboekjes
% Handige tips en doe-het-zelf-instructievideo’s
% Het laatste Hyundai-nieuws
% Elke maand kortingen en acties exclusief voor jou als 

 Hyundai-rijder



Hyundai Motor Company is een van de succesvolste autofabrikanten  
van dit moment – en de op drie na grootste autoproducent ter wereld.   
In Nederland behoort Hyundai al ruim een decennium lang bij de top 10 
van succesvolste automerken. De kracht van Hyundai zit in constante 
innovatie en de ambitie om continu te blijven presteren.  

 
Hyundai maakt er geen geheim van uit te willen groeien tot het duur-
zaamste automerk ter wereld. Om het rijden in een auto met een zeer 
lage of zelfs géén CO2-emissie voor iedereen toegankelijk te maken, geeft 
Hyundai volop voorrang aan schone mobiliteit. Niet voor niets is Hyundai 
de enige autofabrikant ter wereld die naast benzine- en dieselmotoren 
alle denk bare elektrische aandrijflijnen levert: volledig elektrisch, hybride, 
mild- hybride, plug-in hybride en zelfs waterstof-elektrisch.

Voor de toekomst ligt Hyundai’s focus op het bedenken én produceren 
van nieuwe innovatieve technieken waar iedereen van kan profiteren. 
Auto’s zullen steeds meer verbonden zijn met het dagelijks leven van 
mensen. Onder meer door autonoom rijden en innovaties om het welzijn 
van mensen te verbeteren, zoals het (draadloos) koppelen van mobiele 
apparaten met de auto en het volledig verbinden van jouw auto met het 
internet. Hyundai’s langetermijnstrategie is om een vooraanstaande rol  
te spelen in de ontwikkeling van smart cities, kunstmatige intelligentie  
en milieuvriendelijke initiatieven als de realisatie van een emissieloze 
waterstofmaatschappij.

Onze toekomst, 
jóuw toekomst.





Meer weten?
Wil je meer weten over de  
Hyundai SANTA FE? Ga voor 
uitgebreide informatie naar 
www.hyundai.nl.

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.

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14, 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. Zie voor de actuele 
garantievoorwaarden www.hyundai.nl. M
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