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New SANTA FE

Hybrid Plug-in



Groter. Beter. 
Mooier.

Welke plannen jij en je familie ook hebben, de New Santa Fe  
is gemaakt om er nog meer van te maken. Onze meest prestigieuze 
SUV biedt je nu nog meer stijl, ruimte, comfort en gemak.  
Deze veelzijdige zevenzitter valt op met een nog gedurfder en 
apart design, naast nieuwe en intelligente technologieën, hybride 
aandrijvingen en innovatieve veiligheidssystemen.



Het interieur van de Santa Fe is niet enkel groter – het biedt ook meer voor de hele familie. Meer ruimte, meer comfort en meer gemak.  
Ervaar een ongeëvenaard gevoel van luxe door het interieur dat is afgewerkt met zacht aanvoelende materialen en hoogwaardig leder.  
Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe ‘zwevende’ middenconsole, die met een elegante welving overgaat in de lederen dashboardbekleding.  
Nog meer luxe en verfijning? De New Santa Fe is de eerste Hyundai die beschikbaar is met een optioneel Luxury Pack voor het interieur  
en exterieur. Perfecte connectiviteit gegarandeerd dankzij een volledig digitaal 12.3 inch instrumentenbord en 10.25 inch breedbeeld  
touchscreen dat niet alleen heel helder maar ook gebruiksvriendelijk is en je smartphone spiegelt.

Zo elegant kunnen ruimte  
en veelzijdigheid zijn.

Tot 7 inzittenden genieten op elk moment van eersteklas rijcomfort,  
met een brede waaier aan mogelijkheden en handige instellingen.  
Ervaar de grootst mogelijke flexibiliteit dankzij een uitzonderlijk veelzijdige 
zetelconfiguratie en slimme functies voor elke dag zoals de elektrisch 
bediende kofferklep die automatisch opent als jij de handen vol hebt.  
Trek je eropuit voor een groots avontuur? Je kan de tweede zitrij in 60/40 
verdeling makkelijk verschuiven om plaats te maken voor zowel passagiers 
als bagage. Een simpele druk op de knop is voldoende om de 2de zitrij te 
laten opschuiven om je eenvoudige toegang te geven tot de achterste rij. 
Dankzij het nieuwe ontwerp van de Santa Fe is er nu nog meer ruimte  
op de 2de zitrij en de bagageruimte, om iedereen optimaal te laten genieten 
van een comfortabele rit.

7 zetels 3de rij neergeklapt 3de rij neergeklapt en
2de rij 40% neergeklapt

3de rij neergeklapt en 
2de rij 60% neergeklapt

2de en 
3de rij neergeklapt

Ruime 2de en 3de zitrij. Automatische kofferklep.

Walk-in device achteraan.



Meer efficiëntie. Meer controle.  
Meer geëlektrificeerde opties.

Kies je rijmodus.
Met een handige knop selecteer je eenvoudig de rijmodus die je het best 
ligt. COMFORT voor het dagelijkse verkeer, ECO voor meer efficiëntie, SPORT 
voor snellere acceleratie of SMART waarbij de wagen automatisch schakelt, 
gebaseerd op je meest recente rijgedrag.

Terrain Mode selector. 
Sneeuw? Zand? Modder? Geen probleem. De selector laat je kiezen uit  
verschillende opties voor nog betere prestaties en optimale instellingen voor 
de vierwielaandrijving, afhankelijk van de situatie. Een snelle blik op de midden-
console of het navigatiescherm bevestigt je keuze.   



De New Santa Fe is uitgerust met heel wat geavanceerde nieuwe technologieën die waken over jou en je familie.  
Zo maak je meer van elke reis, in alle veiligheid. Van de nieuwste intuïtieve connectiviteit tot een breed aanbod  
van eersteklas rijhulpsystemen: de Santa Fe is uitgerust met alle technologie om meer te genieten van het leven,  
met minder gevaar op de weg.   

Gesofisticeerde technologie  
voor meer veiligheid en comfort.

12.3“ LCD Digital Cluster. KRELL Premium geluidsinstallatie.

Head-up display.

Parking Collision Avoidance Assist – Rear (PCA-R) Ideaal voor parkeerterreinen. Bij het achteruitrijden op plaatsen met weinig zichtbaarheid waarschuwt het systeem je met een visueel en auditief signaal voor voertuigen die 
naderen van opzij of achteraan.

Remote Smart Parking Assist (RSPA) Parkeer met een druk op de knop. Je hoeft enkel maar een parkeerplaats 
te vinden en met een druk op de knop parkeert de wagen zichzelf in en uit, zonder dat jij aan het stuur hoeft te 
zitten. 

Surround View Monitor (SVM) Geniet van 360° zichtbaarheid voor eenvoudiger en veiliger parkeren. Vier HD 
camera’s vooraan, zijdelings en achteraan tonen de omgeving in real time.



Ervaar meer veiligheid en gemoedsrust aan het stuur. De nieuwe state-of-the-art Hyundai SmartSense veiligheidsvoorzieningen en de geavanceerde 
rijhulpsystemen brengen de nieuwe Santa Fe op het niveau van concurrenten uit het premiumsegment. Van automatisch remmen in noodsituaties tot het 
vermijden van aanrijdingen en hulp om je in het juiste baanvak te houden tot het detecteren van voertuigen in je dode hoek – alles om je te waarschuwen 
voor potentiële gevaren tijdens het rijden.  

Hyundai SmartSense.

Highway Driving Assist (HDA)  
Dit systeem verenigt de functies van Smart Cruise Control en Following Assist. Het helpt om automatisch een 
veilige afstand te bewaren ten opzichte van de wagen voor je en in het midden van je rijvak te blijven.

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)  
Door middel van radarsensoren in het onderste deel 
van de achterbumper en een camera vooraan waar-
schuwt dit systeem je voor verkeer in je dode hoek. 
Als je in een dergelijke situatie de richtingaanwijzer 
inschakelt, weerklinkt er een geluidssignaal en remt 
het systeem af om een aanrijding te vermijden.

Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC) 
Via het state-of-the-art navigatiesysteem anticipeert 
het systeem op zowel bochten als rechte stukken die 
eraan komen, en past de snelheid automatisch aan 
voor een veiliger rijervaring. 

Safe Exit Assist (SEA)  
Deze slimme functie helpt om ongelukken te 
voorkomen door het detecteren van voertuigen  
die van achteren komen en tijdelijk het kinderslot  
te activeren, zodat passagiers de wagen enkel 
kunnen verlaten als het veilig is. 

Lane Following Assist (LFA)   
Dit systeem houdt de wagen in het midden van de 
rijstrook bij snelheden van 0 tot 180 km/u op 
snelwegen en in stadsverkeer.

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) 
Wanneer de achteruitversnelling is ingeschakeld, 
helpen radarsensoren in de achterbumper om van 
opzij naderende voertuigen te detecteren. Indien 
nodig remt de wagen automatisch om zo een 
aanrijding te vermijden.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)
Het FCA-systeem, houdt de weg voor de auto met 
een radar en een camera in het oog en bedient 
automatisch de remmen wanneer de voorligger plots 
vertraagt, of er zich er voetgangers of fietsers op de 
weg bevinden. Het systeem wordt ook geactiveerd 
als er aanrijdingsgevaar wordt gedetecteerd als je 
links afdraait op een kruispunt.  



Camel two-tone interieur (Luxury Pack) Lichtgrijs two-tone interieur (Luxury Pack)

Camel two-tone interieurCognac two-tone interieur

Zwart interieur Donkerbeige two-tone interieur

INTERIEURKLEURENKOETSWERKKLEUREN

White Cream (WW2) Typhoon Silver (T2X)Glacier White (W3A) Magnetic Force (M2F) Phantom Black (NKA)

Lagoon Blue (UE3) Rain Forest (R2F) Taiga Brown (RN7) Lava Orange (YR2)

VELGEN

19” lichtmetalen velgen 
(HEV / PHEV)

17” lichtmetalen velgen 
(HEV)



UITRUSTING NEW SANTA FE

Shine 19” Pack  
(HEV)

Safety 
Pack

Family 
Pack

Sensation 
Pack

Luxury 
Pack

Exterieur
Koetswerk
Deurgrepen in koetswerkkleur •
Deurgrepen in chrome • • •
Bumper met chrome afwerking •
Bumper in koetswerkkleur met chrome afwerking •
Chrome grille •
Donkerkleurige chrome grille •
Wielbogen in koetswerkkleur •
Chrome skid plate voor- en achteraan •
Dakrails •
Buitenspiegels
Buitenspiegels in koetswerkkleur •
Richtingaanwijzers in de buitenspiegels •
Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels •
Elektrisch inklapbare buitenspiegels •
Verlichting
DUAL-LED koplampen •
LED achterlichten •
LED dagrijverlichting •
LED standlichten •
Lichtsensor •
High Beam Assist (HBA), grootlichtassistent •
Omgevingsverlichting •
Ruiten
Getinte ramen vooraan •
Zon- en geluidswerende ruiten vooraan •
"Privacy" ramen achteraan •
Achterruitverwarming •
Elektrisch bediende ramen voor- en achteraan •
Anti-klembeveiliging voor elektrische ruiten •
Elektrisch panoramisch open dak •
Ruitenwissers
Ruitenwissers met intervalfunctie •
Achterruitwisser en -wasser •
Regensensor •
Velgen & bandenmaat
17" lichtmetalen velgen HEV HEV HEV
19" lichtmetalen velgen PHEV HEV HEV HEV
Bandenherstelkit HEV
Tijdelijk reservewiel PHEV
Overige
Automatische kofferklep •
Trekhaakvoorbereiding •

Shine 19” Pack  
(HEV)

Safety 
Pack

Family 
Pack

Sensation 
Pack

Luxury 
Pack

Interieur
Ventilatie
Automatische airconditioning met 2 zones •
Airconditioning derde zitrij •
Automatische ontwaseming •
Luchtfilter •
Binnenspiegel
Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel •
Vergrendeling
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening •
Smart Key •
Stuurwiel & Stuurinrichting
In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel •
Lederen stuurwiel •
Geperforeerd lederen stuurwiel • •
Verwarmd stuurwiel •
Shift-by-wire •
Paddle shifters •
Audio stuurwielbediening •
Zetels
Lederen zetelbekleding •
Nappalederen zetelbekleding •
Elektrische regelbare voorzetels met geheugenfunctie bestuurder •
Bestuurderszetel met elektrisch verstelbare lendensteun •
Bestuurderszetel elektrisch in lengte verstelbaar •
Verwarmde zetels voor- en achteraan •
Geventileerde zetels vooraan •
Walk-in device achteraan •
Verschuifbare achterbank •
Elektrisch neerklapbare achterbank in 2 delen (60:40) •
Neerklapbare derde zitrij (50:50) •
ISOFIX-bevestigingspunten (3) •
Overige
Sfeerverlichting met 64 verschillende kleuren •
Chrome deurgrepen •
Middenconsole in geborsteld aluminium •
Lederen dashboard •
Suede dakhemelbekleding •
Zonnekleppen met make-up spiegel •
Suede zonnekleppen met make-up spiegel •
Zonnegordijn achterruiten •
Draadloze oplader voor smartphone (Qi) •
220V A/C omvormer •

• beschikbaar 
*Packs zijn combineerbaar

Beschikbare packs op ShineBeschikbare packs op Shine



• beschikbaar 
*Packs zijn combineerbaar

UITRUSTING NEW SANTA FE

Shine 19” Pack  
(HEV) Safety Pack Family 

Pack
Sensation 

Pack
Luxury 

Pack

Audio- en informatiesystemen
Audio
Radio met DAB+ •
KRELL geluidsinstallatie met externe versterker en surround sound •
Bluetooth® handsfreesysteem •
Informatie
12.3” LCD Digital Cluster •
Head-up Display • •

AVN
Navigatiesysteem met 10.25" aanraakscherm •
Smart Device Integration •
BlueLink •

Veiligheid
Elektronische systemen
ABS •
Electronic Stability Program (ESP) •
Hill-assist Control (HAC), vertrekhulp op hellingen •
Trailer Stability Assist (TSA) •
Emergency Stop Signal (ESS) •
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) •
eCall •
Smart Cruise Control •
Lane Keeping Assist (LKA) met Road Edge technologie, rijstrookassistentie •
Lane Following Assist (LFA), rijstrookassistentie op lage snelheden •
Highway Driving Assist (HDA), assistentie op snelwegen •
Forward Collision Avoidance Assist (FCA), automatisch noodremsysteem met voetgangers-,  
fietsers- en kruispuntendetectie •

Parking Collision Avoidance Assist (PCA), automatisch noodremsysteem bij achteruit inparkeren • •
Blindspot Collision Avoidance Assist (BCA), dodehoeksassistent •
Intelligent Speed Limit Warning (ISLW), verkeersbordenherkenning •
Rear Seat Alert (RSA), achterpassagiersdetectie •
Safe Exit Assist (SEA), assistentie bij uitstappen •
Airbags
Frontale bestuurder- en passagierairbag •
Laterale airbags vooraan •
Gordijnairbags •

Shine 19” Pack  
(HEV)

Safety 
Pack

Family 
Pack

Sensation 
Pack

Luxury 
Pack

Informatie
Parkeersensoren voor- en achteraan •
Remote Smart Parking Assist (RSPA) • •
Achteruitrijcamera •
Surround View Monitor (SVM), 360° camera • •
Blind-spot View Monitor (BVM), dodehoekcamera • •
Anti-diefstalsysteem met immobilizer •
ISG (Start/stop systeem) •
Elektronische parkeerrem •
Zelf-nivellerende ophanging •

**De 5 Jaar Waarborg Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van 
het garantieboekje. ** De Hyundai garanties gelden enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. 
8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt.

Hyundai. Het enige merk dat u standaard  
5 jaar waarborg zónder kilometerbeperking aanbiedt.

J
A
A
R

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

BATTERIJ
G A R A N T I E

Beschikbare packs op ShineBeschikbare packs op Shine



STANDAARDUITRUSTING NEW SANTA FE
SHINE

Exterieur
17“ lichtmetalen velgen (HEV)
19“ lichtmetalen velgen (PHEV)
Deurgrepen in koetswerkkleur
Bumper met chrome afwerking
Chrome grille
Chrome skid plate voor- en achteraan
Dakrails
Buitenspiegels in koetswerkkleur
Richtingaanwijzers in de buitenspiegels
Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
DUAL-LED koplampen
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED standlichten
Lichtsensor
High Beam Assist (HBA), grootlichtassistent
Omgevingsverlichting
“Privacy” ramen achteraan
Achterruitverwarming
Elektrisch bediende ramen voor- en achteraan
Regensensor
Automatische kofferklep 

Interieur
Automatische airconditioning met 2 zones
Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
Smart Key
Lederen stuurwiel
Verwarmd stuurwiel
Shift-by-wire
Paddle shifters
Audio stuurwielbediening
Lederen zetelbekleding
Elektrische regelbare voorzetels met geheugenfunctie bestuurder
Bestuurderszetel met elektrisch verstelbare lendensteun
Bestuurderszetel elektrisch in lengte verstelbaar
Verwarmde zetels voor- en achteraan
Geventileerde zetels vooraan
ISOFIX-bevestigingspunten
Sfeerverlichting met 64 verschillende kleuren
Chrome deurgrepen
Lederen dashboard
Draadloze oplader voor smartphone (Qi)

Navigatiesysteem met 10.25“ aanraakscherm
12.3“ LCD Cluster
Smart Device Integration
BlueLink
KRELL geluidsinstallatie met externe versterker en surround sound
Bluetooth® handsfreesysteem
eCall
Smart Cruise Control
Lane Keeping Assist (LKA) met Road Edge technologie, rijstrookassistentie
Lane Following Assist (LFA), rijstrookassistentie op lage snelheden
Highway Driving Assist (HDA), assistentie op snelwegen
Forward Collision Avoidance Assist (FCA), automatisch noodremsysteem met 
voetgangers-, fietsers-, en kruispuntendetectie
Blindspot Collision Avoidance Assist (BCA), dodehoeksassistent
Intelligent Speed Limit Warning (ISLW), verkeersbordenherkenning
Rear Seat Alert (RSA), achterpassagiersdetectie
Parkeersensoren voor- en achteraan
Achteruitrijcamera
Elektronische parkeerrem
Zelf-nivellerende ophanging

VEILIGHEID, TECHNIEK & ECOLOGIE

PRIJZEN NEW SANTA FE 

OPTIES & PACKS

SHINE

Cil. Inhoud Fisc. PK Vermogen (kW/pk) CO2-uitstoot (g/km) 
Catalogusprijs

excl. BTW
Catalogusprijs
incl. 21% BTW

WLTP

Benzine
1.6 T-GDi 6A/T Hybrid 1.598 9 169/230 144 - 152  € 43.800,83  € 52.999,00 
1.6 T-GDi 6A/T Hybrid 4WD 1.598 9 169/230 157 - 168 € 45.453,72 € 54.999,00
1.6 T-GDi 6A/T Plug-in Hybrid 4WD 1.598 9 195/265 40 - 50*  € 50.412,40 € 60.999,00

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.
*Voorwaardelijke waarden. Waarden nog niet gekend bij het ter perse gaan.

Exterieurkleur (muv “Magma Red”)  € 661,16 € 800,00
19” Pack (enkel op HEV) € 826,45  € 1.000,00
- 19" lichtmetalen velgen
- Deurgrepen in chrome
Safety Pack € 1.239,67  € 1.500,00
- Parking Collision Avoidance Assist
- Head-up Display
- Remote Smart Parking Assist
- Blind-spot View Monitor
- Surround View Monitor
Family Pack € 2.066,12 € 2.500,00
- Safety Pack
- Derde zitrij (7 zitplaatsen)
- Airconditioning derde zitrij
- USB-lader derde zitrij
Sensation Pack € 1.652,89 (HEV) € 2.000,00 (HEV)
- 19" Pack (HEV) € 826,45 (PHEV) € 1.000,00 (PHEV) 
- Panoramisch elektrisch open dak
- Geperforeerd lederen stuurwiel
Luxury Pack € 2.479,34 (HEV) € 3.000,00 (HEV)
- 19" Pack (HEV) € 1.652,89 (PHEV) € 2.000,00 (PHEV)
- Nappa lederen zetels
- Middenconsole in geborsteld aluminium
- Suede afwerking interieur
- Donkerkleurige chrome grille
- Geperforeerd leder stuurwiel
Sensation Pack + Luxury Pack € 3.305,79 (HEV) € 4.000,00 (HEV)

€ 2.479,34 (PHEV) € 3.000,00 (PHEV)



1.6 T-GDI Hybrid 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD

MOTOR

Brandstof Benzine Benzine

Aantal cilinders 4 in lijn 4 in lijn

Aantal kleppen per cilinder 4 4

Cilinderinhoud 1.598 1.598

Compressieverhouding 10,5 10,5

Vermogen verbrandingsmotor 132kW / 180pk bij 3.800 tpm 132kW / 180pk bij 3.800 tpm

Totaal Max. vermogen 169kW / 230pk bij 3.800 tpm 195kW / 265pk bij 3.800 tpm

Koppel 265Nm bij 1.500~4.500 tpm 265Nm bij 1.500~4.500 tpm

Fiscaal vermogen 9 9

Emissienorm Euro 6d Euro 6d

Aantal versnellingen 6A/T (Automaat) 6A/T (Automaat)

Capaciteit batterij 1,49kWh 13,8kWh

STUURINRICHTING  

Minimum draaicirkel (m) 11,4 11,4

REMMEN

Vooraan / Achteraan Remschijven/ remschijven Remschijven/ remschijven

OPHANGING

Vooraan/ Achteraan McPherson Strut / Multilink (zelfnivellerend) McPherson Strut / Multilink (zelfnivellerend) 

Bandenmaat 235/65R17 235/55R19 235/65R17 235/65R17 235/55R19 235/55R19 235/55R19 235/55R19 235/55R19 235/55R19 235/55R19 235/55R19 235/55R19

VERBRUIK (l/100km) Shine  
(2WD / 4WD)

Shine 19" 
(2WD / 4WD)

Shine Family 
(2WD / 4WD)

Shine Safety 
(2WD / 4WD)

Shine Sensation 
(2WD / 4WD)

Shine Luxury 
(2WD / 4WD)

Shine Sensation Luxury 
(2WD / 4WD) Shine Shine Family Shine Safety Shine Sensation Shine Luxury Shine Sensation Luxury

Gecombineerd verbruik (WLTP) 6.3 / 6.9 6.6-6.7 / 7.2-7.4 6.4-6.7 / 7.0-7.4 6.4-6.6 / 6.9-7.3 6.6-6.7 / 7.3-7.4 6.6-6.7 / 7.2-7.3 6.6-6.7 / 7.3-7.4 TBC* TBC* TBC* TBC* TBC* TBC*

CO2 UISTOOT (g/km)

Gecombineerde uitstoot (WLTP) 144 / 157 149-152 / 164-168 146-152 / 159-168 144-151 / 157-166 151-152 / 165-168 149-151 / 164-167 150-152 / 165-168 40-50* 40-50* 40-50* 40-50* 40-50* 40-50*

ELEKTRISCH RIJBEREIK

Autonomie (km) - - - - - - - 54* 54* 54* 54* 54* 54*

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/u (s) 8,9 / 9,1 8,9 / 9,1 8,9 / 9,1 8,9 / 9,1 8,9 / 9,1 8,9 / 9,1 8,9 / 9,1 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Topsnelheid (km/u) 187 / 187 187 / 187 187 / 187 187 / 187 187 / 187 187 / 187 187 / 187 187 187 187 187 187 187

BUITENAFMETINGEN (MM) 

Lengte 4.785 4.785

Breedte 1.900 1.900

Hoogte 1.710 1.710

Wielbasis 2.765 2.765

Bodemvrijheid 176 176

GEWICHTEN (KG)

Rijklaar gewicht (min.) (kg) 1.809 / 1.871 1.809 / 1.871 1.855 / 1.917 1.809 / 1.871 1.809 / 1.871 1.809 / 1.871 1.809 / 1.871 TBC* TBC* TBC* TBC* TBC* TBC*

Hoogst toegelaten gewicht (kg) 2.510 / 2.530 2.510 / 2.530 2.580 / 2.630 2.510 / 2.530 2.510 / 2.530 2.510 / 2.530 2.510 / 2.530 TBC* TBC* TBC* TBC* TBC* TBC*

Sleepvermogen geremd/ niet geremd (kg) 750 / 1.650 750 / 1.650*

VOLUMES (L)

Koffer min/max (l) 634/831 634/831

Benzinetank (l) 67 47
 
Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES NEW SANTA FE

De verbruikscijfers kunnen variëren naargelang de lading van het voertuig, het wegdek en de rijgewoonten.
*Voorwaardelijke waarden. Waarden nog niet gekend bij het ter perse gaan.



Actuele brandstofprijzen
Vind brandstof wanneer u ze nodig hebt,  
aan aantrekkelijke prijzen. Via het touch screen van  
de navigatie hebt u toegang tot alle laatste info over  
de huidige brandstofprijzen, de locatie van tankstations, 
openingsuren en betaalmethodes.

Real-time verkeersinformatie
Geniet van nauwkeuriger verkeersinformatie,  
meer precieze aankomsttijden en betrouwbaardere 
herberekeningen van de af te leggen weg. Zo komt u 
sneller op uw bestemming aan. Een krachtige nieuwe 
Hyundai Cloud server gebruikt realtime en historische 
data voor beter navigeren en voorspellen.

Bestemming versturen naar de auto
Instappen en instant vertrekken. Als uw New Santa Fe 
uitgerust is met navigatie, dan kunt u de Bluelink app 
gebruiken om bestemmingen te zoeken zonder dat u in 
de auto hoeft te zijn. Bluelink synchroniseert vanop 
afstand met uw navigatiesysteem en laadt de route op. 
Zo is de auto altijd klaar als u klaar bent om te vertrekken. 

Op afstand vergrendelen of ontgrendelen
Uw auto vergeten vergrendelen? Niet erg, uw New Santa 
Fe verwittigt u via een pushbericht op uw smartphone. 
Nadat u uw PIN-code hebt ingegeven, kunt u de deuren 
vergrendelen of ontgrendelen door een simpele druk op 
de knop in de Bluelink app.

Vind eenvoudig een parkeerplaats
Vind sneller een geschikte plaats en parkeer zonder stress. 
Via deze functie kunt u parkeerplaatsen in garages,  
op parkeerterreinen en de openbare weg zoeken en 
vergelijken. 

Deur-tot-deur navigatie
Als u de New Santa Fe moet parkeren voor u uw 
eindbestemming hebt bereikt, kunt u de navigatie van 
uw auto overdragen naar de Bluelink app. Uw telefoon 
zal u dan met behulp van augmented reality verder 
begeleiden naar de precieze plaats van uw bestemming. 

Find my car 
Vergeten waar u uw auto geparkeerd hebt?  
Geen probleem. Gewoon de Bluelink app openen  
en de kaart zal u erheen leiden.

Diagnose op afstand 
Voor meer gemoedsrust kunt u een volledige diagnose 
van de wagen laten uitvoeren vanop uw smartphone,  
via de Bluelink app. Zo komt u meteen meer te weten 
over de conditie van uw New Santa Fe. 
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Rij zonder zorgen.  
Exclusief bij Hyundai**.

Hyundai belooft u geen zorgeloos rijplezier, maar garandeert het u. Ons unieke garantiepakket omvat 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking, 
5 jaar lang een jaarlijkse Health Check en Lifetime assistance** in heel Europa.

5 jaar garantie zonder 
kilometerbeperking**

Gratis Hyundai Mapcare update

De kwaliteit van uw wagen verzekerd. Uw nieuwe Hyundai 
is 5 jaar lang gewaarborgd voor productie- en fabricagefouten 
van bumper tot bumper. Tijdens deze hele periode herstellen 
we uw wagen kosteloos in geval van pech. Zonder kilometer-
beperking en zonder uitzondering. Dit garantiepakket vindt 
u nergens anders!

Hyundai Mapcare houdt je Hyundai altijd op koers met 
systeemsoftware-updates en navigatiekaarten. De update 
is volledig gratis en kan worden gecombineerd met uw 
jaarlijkse onderhoud of Health Check, zodat u al uw reizen 
zorgeloos kunt maken.  

5 jaar gratis Health Check

24 maanden bandengarantie

Uw Hyundai gegarandeerd in topconditie. Dat Hyundai u 
zoveel garantie durft te geven, getuigt van vertrouwen in de 
kwaliteit van onze wagens. Als extra zekerheid bieden we u 
bovendien een jaarlijkse ‘Health Check’ aan. Dat is een bijkomende 
check tussen twee onderhoudsbeurten in, waardoor u zeker 
bent dat alle belangrijke onderdelen perfect in orde zijn: 
vloeistoffen, remmen, banden, ruitenwissers én verlichting.

Onze wegen zijn niet altijd van de beste kwaliteit en soms ligt er wel een verloren spijker en/of glasscherf teveel. Dat kan voor 
onaangename verrassingen zorgen, waardoor uw rijplezier en veiligheid in het gedrang kunnen komen. Voor uw gemoedsrust 
bieden wij bovenop de 5 jaar constructeurswaarborg bij aankoop van een nieuwe Hyundai***, een nieuwe band en/of een 
nieuwe band-velgcombinatie bij één van onze officiële verdelers een extra bandengarantie van 24 maanden.   
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WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

Lifetime assistance**  
in Europa

Pechverhelping in heel Europa. Onverwacht toch pech: panne, 
een ongeval, verkeerd getankt, sleutels verloren of een lege 
batterij? Geen probleem, we staan 24 uur per dag en 7 dagen 
per week voor u klaar in binnen- en buitenland. U kan rekenen 
op een professionele wegbijstand ter plaatse met de garantie 
dat u uw reis kunt verderzetten.

Laat de winter je niet aan banden leggen.
Winterwielen zijn speciaal aangepast aan winterse toestanden. Ze optimaliseren 
de tractie, het weggedrag en de remkwaliteit van het voertuig. Nat of droog 
weer, winterwielen zijn onmisbaar zodra het kouder is dan 7°C.

WINTERBANDEN 31 m

4 SEIZOENSBANDEN 42 m11 m

31 m 62 mZOMERBANDEN

Remafstand aan een snelheid van 50km/u  
op een besneeuwde weg

5 belangrijke redenen om te kiezen voor winterwielen:
-  Het aangepaste profiel en de correcte keuze van rubber geven uw winterbanden 

meer grip op natte en gladde wegen.
-  Het bandenprofiel voor de winterband is specifiek ontwikkeld om water weg te 

leiden van onder uw band, het voorkomt dus aquaplanning en andere slippertjes.
-  Winterbanden verkorten uw remweg tot 2 à 3 maal.
-  Het blokvormig patroon op de winterbanden verbetert de baanligging aanzienlijk 

in de bochten.
-  Winterbanden zijn verplicht in verschillende andere Europese landen, waaron-

der Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk….

Ontdek al onze promo’s op  
Hyundai.be/winterwielen of bij je verdeler.

*De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. 
** Hyundai Lifetime Assistance (autopech en ongeval) is voorzien gedurende de hele levensduur van de wagen. Voorwaarde : indien het periodiek onderhoud bij een van onze Erkende Herstellers, en volgens de voorschriften van de constructeur is 
uitgevoerd, kan u genieten van telkens 12 maanden bijkomende Hyundai Assistance. *** Enkel van toepassing bij aankoop van een nieuwe wagen met onderhoudscontract of delivery pack, vraag uw verkoper om meer informatie.
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*De 5 Jaar Waarborg Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens 
die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals 
vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. 
** De Hyundai garanties gelden enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn 
door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene 
voorwaarden van het garantieboekje. 8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op de elektrische 
batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw 
buurt. Niet bindende foto’s. Korean Motor Company behoudt zich het recht voor de technische 
karakteristieken, de prijzen of de uitrusting zonder voorafgaandelijk  
bericht te wijzigen. In voege op 1/12/2020. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten.  
Raadpleeg uw verdeler. V.U.: Bart Vanovermeire c/o Korean Motor Company, Pierstraat 229,  
B2550 Kontich. Levering volgens beschikbaarheid. PLTME0A01NL


