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1.885

1.628 1.639

Eenheid : mmAFMETINGENBINNENBEKLEDING

Beige interieur > beige zetels, duotone deurpanelen 
en dashboard (donkerbruin / beige)

Zwart interieur > zwarte zetels, deurpanelen 
en dashboard

Creamy White
YAC
(niet-metaalkleur)

Sleek Silver
M8S
(metaalkleur)

Hyper Metallic
P2S
(metaalkleur)

Ocean View
W9U
(metaalkleur)

Hunter Green
X9E
(micakleur)

Arabian Mocha
N9N
(micakleur)

Timeless Black
RB5
(micakleur)

Zwart interieur > sierlijsten dashboard  
in carbonlook

Beige interieur > sierlijsten dashboard in carbonlook

4.915
2.800965 1.150

1.
69
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SPECIFICATIES

Motor 2.2 CRDi
Brandstof Diesel
Aantal cilinders 4
Aantal kleppen per cilinder 4
Cilinderinhoud (cm3) 2.199
Compressieverhouding 16 : 1
Vermogen 145 kW / 197 pk bij 3.800 tpm
Koppel 436 Nm bij 1.800-2.500 tpm
Fiscaal vermogen 12
Emissienorm Euro 5
Aantal versnellingen Automaat 6
Aantal zitplaatsen 7-zitter
Aandrijving 4WD

Stuurinrichting
Minimum draaicirkel (m) 11,24

Remmen
Vooraan Geventileerde schijfremmen
Achteraan Schijfremmen

Ophanging
Vooraan Onafhankelijk met McPherson veerpoten
Achteraan Multilink
Bandenmaat 235/55 R19

Verbruik
Buiten bebouwde kom (l/100 km) 6,2
Binnen bebouwde kom (l/100 km) 9,9
Gemengd verkeer (l/100 km) 7,6
Gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) 199

Prestaties
Acceleratie 0-100 km/u (s) 10,3
Topsnelheid (km/u) 200

Buitenafmetingen (mm)
Lengte 4.915
Breedte 1.885
Hoogte 1.695
Wielbasis 2.800
Bodemvrijheid 180

Gewichten (kg)
Rijklaar gewicht (min.) 1.916
Rijklaar gewicht (max.) 2.056
Hoogst toegelaten gewicht 2.630
Sleepvermogen geremd 2.000
Sleepvermogen niet-geremd 750
Maximale dakbelasting 100
Brandstoftank (l) 71
Kofferruimte (min./max.) (l, VDA) 634 / 1.842
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UITRUSTING

Buitenuitrusting
Bumpers en buitenspiegels in koetswerkkleur
Verchroomde deurgrepen
Xenon koplampen met dynamische bochtenverlichting, koplampsproeiers en automatische hoogteregeling
Mistlichten vooraan met LED-dagrijverlichting
19” lichtmetalen velgen met banden 235/55 R19
Volwaardig reservewiel met aluminium velg
Getinte ruiten
Privacy glass achteraan
Skid plates voor- en achteraan
Dakrails
Dakspoiler achteraan met geïntegreerd stoplicht
Elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels
Ontdooiing ruitenwissers vooraan
Zonwerende beglazing (voorruit en deuren vooraan)
Smart Parking Assist System met parkeersensoren voor- en achteraan
Elektrische kofferklep
Achterlichten met LED-technologie
Elektrisch panoramisch open dak

Binnenuitrusting
Lederen stuurwiel met stuurwielbediening
In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel
Radio CD/MP3 met AUX- en USB-aansluiting
Navigatiesysteem 7” met geïntegreerde achteruitrijcamera
Premium audiosysteem met externe versterker en subwoofer
Bluetooth telefoonvoorbereiding met spraakherkenning
Keyless Go systeem
Elektrisch bediende ruiten voor- en achteraan met auto up/down functie
Lederen zetelbekleding
Elektrisch regelbare lendensteun bestuurder
Elektrisch verstelbare voorzetels met geheugen bestuurderszetel
Verwarmde zetels voor- en achteraan
Geventileerde zetels vooraan
Verwarmd stuurwiel
Neerklapbare achterbank op de tweede zitrij (40/20/40)
Neerklapbare zetels op de derde zitrij (50/50)
Automatisch dimmende binnenspiegel
Licht- en regensensor
Dakconsole met kaartleeslampjes en brilhouder
In de achterdeuren geïntegreerde zonnegordijnen

Binnenuitrusting (vervolg)
12V-aansluiting interieur
220V-aansluiting in kofferruimte
One touch comfort richtingaanwijzers
Centrale armsteun vooraan met opbergvak
Voorbereiding trekhaak

Automatische airconditioning met twee zones, automatisch ontwasemingssysteem  
en gekoeld handschoenkastje

Airconditioning op de derde zitrij
Bekerhouders voor- en achteraan
Zonnekleppen met geïntegreerde verlichting
Cruise Control met snelheidsbegrenzer
Supervision cluster met TFT-display
7 zitplaatsen

Veiligheid en technologie
ABS remsysteem met EBD en BAS
Electronic Stability Program (ESP)
Vehicle Stability Management (VSM)
Trailer Stability Assist (TSA)
Downhill Brake Control (DBC) & Hillstart Assist Control (HAC)
Flex Steer variabele stuurbekrachtiging
Isofix-bevestigingspunten op de tweede zitrij
Hoofdsteunen met anti-whiplashfunctie vooraan, verstelbare hoofdsteunen voor- en achteraan
Anti-diefstalsysteem met immobilizer

Frontale airbags, laterale airbags vooraan, gordijnairbags voor- en achteraan  
en knieairbag bestuurder 

Uitschakelbare passagiersairbag
Elektronische parkeerrem met auto hold functie
Lane Departure Warning
TPMS: bandendrukcontrolesysteem

EXECUTIVE
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C A R EL E A S E

L E A S E

L E A S E

Hyundai Lease: betaal enkel de kilometers die u werkelijk aflegt
Hyundai Lease is een uniek huurcontract voor bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen.

De voordelen op een rijtje:
• U betaalt enkel voor het werkelijke gebruik van uw wagen.
• U bent verlost van de problemen ivm de aankoop, doorverkoop en het gebruik  

van het voertuig.
• U krijgt één maandelijkse factuur voor al uw autokosten, alle toeslagen  

worden dus gegroepeerd.
• U geniet tal van fiscale en financiële voordelen: zo hoeft u de BTW niet voor te 

financieren en sparen de maandelijkse betalingen uw kredietlijnen, onderhoudsfacturen 
worden op de resultatenrekening geboekt als huurkosten, enz.

Hyundai Lease: dé Fleetoplossing
• U besteedt het beheer van uw voertuigvloot uit aan een gespecialiseerde dienstverlener.
• Hyundai Lease zorgt voor de financiële afhandeling en biedt u een volledig assortiment 

flexibele diensten (onderhoud, bandenvervanging, verzekering, brandstof, enz.)
• Op maat van uw bedrijf en uw behoeften: contracttermijnen tussen 12 en 84 maanden 

en tussen 10.000 en 200.000 km per jaar voor een vast maandelijks bedrag.
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We staan steeds aan uw zijde
Uw vertrek met uw nieuwe Grand Santa Fe uit de showroom is slechts het begin van een lange en gelukkige relatie.  
We hebben een aantal programma’s voorbereid die zorgen dat dit ook zo blijft.

C A R EC A R E

C A R E

C A R E

Koop een auto die met u meegroeit
Op elk moment in uw leven met de ideale wagen rijden. Dat kan! Voortaan rijdt u voor een 
maandelijks bedrag met een nieuwe Hyundai, dag in dag uit. Het onderhoudscontract is 
inbegrepen in het maandelijks bedrag dat u betaalt. En u hoeft geen voorschot te betalen. 
Groeit u uit deze wagen, doordat uw gezin uitbreidt bijvoorbeeld? Dan stapt u gewoon 
over naar een nieuwe Hyundai die beter past bij die fase in uw leven.

De voordelen van Hyundai Care:
• Rij altijd met een nieuwe wagen.
• Verander in functie van uw noden.
• Lage vaste maandelijkse aflossingen.
• Geen onvoorziene kosten (onderhoudscontract inbegrepen).
• Geen verplicht voorschot.

Garantie
Totale waarborg zonder kilometerbeperking
Onze vijf jaar waarborg op nieuwe wagens is het levende bewijs van ons grenzeloze 
vertrouwen in onze producten. U geniet vijf jaar zorgeloos rijden, vijf jaar 
pechverhelping en vijf jaar jaarlijkse check-ups om problemen te voorkomen.  
En dat alles zonder kilometerbeperking.

12 jaar waarborg tegen corrosie
Bovenop onze vijf jaar totale waarborg op nieuwe wagens bieden we ook twaalf jaar 
waarborg tegen perforatie van het koetswerk, veroorzaakt door corrosie van binnenuit.

De Hyundai verzekering
• Een nieuwe wagen zonder ook maar 1 euro op te leggen? De Hyundai 

omniumverzekering: een verzekering die niets aan het toeval overlaat! Indien u uw 
nieuwe Hyundai omnium verzekert bij Hyundai Insurance, geniet u gratis van het 
aanbod dat uw wagen gedurende 2 jaar zijn cataloguswaarde blijft behouden! 
Dit betekent dat wanneer bij een ongeval uw Hyundai “totaal verlies” wordt verklaard, 
uw verdeler uw Hyundai vervangt. En dit door een nieuwe Hyundai van dezelfde 
waarde als de oorspronkelijk verzekerde waarde. Voor meer informatie, contacteer uw 
erkende Hyundai verdeler.

• Bel op het nr. 02/244.22.87 en vraag uw vrijblijvende offerte... zonder formaliteiten. 
Hyundai Insurance is een product van K.M.C. (CBFA 46528), gemandateerd door  
Corona N.V. (CBFA 0435).

De Hyundai financiering
• Betalen op uw eigen ritme... Het kan !
• Betaal geen euro teveel met Hyundai Finance: Hyundai Finance zorgt steeds voor uw 

financieringsformule op UW maat.
• Om meer te weten, raadpleeg uw Hyundai verdeler.


