Hyundai Santa Fe MY2015
Comfort |

standarta komplektācija

Drošības komplektācija
Trīspunktu drošības jostas visām sēdvietām

Drošības spilvens vadītāja ceļiem

Pilnpiedziņa ar bloķēšanas iespēju

Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC)

ABS (pretbloķēšanas bremžu sistēma)

Avārijas bremzēšanas brīdināšanas sistēma (ESS)

Degvielas taupīšanas sistēma Active Eco

Sānu drošības spilveni priekšā

Gājēju aizsardzība - aktīvā motora pārsega sistēma

Palīdzības sistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā (HAC)

Aktīvā pilnpiedziņas ieslēgšana

Galvas balsti visiem sēdekļiem

Avārijas bremžu pastiprinātājs (BAS)

Bērnu sēdeklīšu ISOFIX stiprinājuma punkti aizmugurē (2. rinda)

Pretaizdzīšanas signalizācijas sistēma

Regulējams priekšējo sēdekļu drošības jostu augstums

Bērnu drošības slēdži aizmugurējām durvīm

Drošības jostas ar spriegotāju, priekšējiem sēdekļiem

Drošības aizkari

Drošības jostu atgādinājums priekšējiem sēdekļiem

Bremžu vadība braukšanai lejup (DBC)

Automātiskā ātrumjutīgā durvju bloķēšanas sistēma

Ieslēdzams/izslēdzams priekšējais pasažiera drošības spilvens

Riepu spiediena kontroles sistēma (TPMS)

Disku bremzes

Piekabes stabilitātes palīgsistēma (TSA)

Iekāpšanas apgaismojums uz priekšējām durvīm

Automašīnas stabilitātes kontroles sistēma (VSM)

Vadītāja un pasažiera priekšējie drošības spilveni
Eksterjera komplektācija
17 collu lietie diski ar 235/60R17 riepām

Dubļusargi

Priekšējais režģis virsbūves krāsā ar hromētu pārklājumu

Sānu spoguļos iebūvēti pagrieziena rādītāji

Durvju rokturi virsbūves krāsā

Projektoru tipa priekšējie lukturi

Sānu spoguļi virsbūves krāsas korpusā

Aizmugurējais miglas lukturis

Priekšējie miglas lukturi

Sānu dekoratīvā apdare

Pilnizmēra rezerves ritenis

Tonēti logu stikli

Apsildāms sānu spogulis vadītāja pusē

Dubultais izpūtējs

Augsti uzmontēti stopsignāli

Divkrāsaini buferi

LED dienasgaitas lukturi (DRL)

Riteņu arku un sānu sliekšņu uzlikas

Interjera komplektācija
12 V rozete salonā (3 gab.)

Stūre un ātrumu pārslēgšanas sviras kloķis ar ādas pārklājumu

12 V rozete bagāžas nodalījumā

Bagāžas nodalījuma pārsegs

40:20:40 salokāma sēdekļa atzveltne (2. rinda)

Bagāžas stiprināšanas āķi

50:50 nolokāms aizmugurējais sēdeklis (3. rinda)

Bagāžas nodalījuma apgaismojums

Rokturi griestu malās (3 gab.)

Bagāžas nodalījuma tīkls

Centrālās konsoles papildus apgaismojums

Nodalījums saulesbrillēm un lampa karšu lasīšanai griestu konsolē

Centrālā konsole ar glāzes turētāju

Kabatas kartēm priekšējās un aizmugurējās durvīs

Hromēti durvju rokturi

Sēdekļu (2. rinda) salocīšanas rokturis bagāžas nodalījumā

Drēbju pakarināmie ar rokturiem, kas atrodas griestu malās (aizmugurē)

Aizmugurējā sēdekļa elkoņu balsts ar glāžu turētāju (2. rinda)

Instrumentu paneļa apdare

Aizmugurējā sēdekļa atgāšana (2. rinda)

Durvju sliekšņu uzlikas

Aizmugurējā sēdekļa pārbīdīšana (2. rinda)

Elektriski regulējams jostas vietas balsts priekšējam sēdeklim

Kabatas sēdekļu atzveltnēs

Priekšējo sēdekļu apsilde

Stūre ar regulējamu augstumu un dziļumu

Tekstila pārvalks sēdekļiem

Saulessargs ar papīru turētāju vadītāja pusē

Aizslēdzams cimdu nodalījums ar apgaismojumu

Mērinstrumentu panelis Supervision Cluster ar 3,5" informācijas ekrānu DOT LCD

Regulējami galvas balsti priekšējos sēdekļos

Tualetes spogulītis ar apgaismojumu

Komplektācija komfortam
6 skaļruņu sistēma Virtual Surround

Cimdu nodalījums ar atvēsināšanas funkciju

Automātiskā sistēma Auto Defog miglas un sarmas notīrīšanai no priekšējā stikla

Ar aizturi izslēdzams salona apgaismojums

Automātiska lukturu kontrole

Āra temperatūras indikators

AUX/USB ligzda

3 reizes mirgojošs pagrieziena signāls

Bluetooth brīvroku sistēma ar balss vadību

PTC sildītājs

Ventilācijas atveres centrālajā statnē

Radio ar CD/MP3 atskaņotāju

Gaisa jonizators Cluster Ionizer

Lietus sensors

No stūres vadāma kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs

Attālinātas vadības centrālā atslēga

Automātiska divu zonu klimata kontrole

Reostats

Elektriski regulējami sānu spoguļi

Pogas audiosistēmas vadīšanai uz stūres

Lukturu atliktās izslēgšanas funkcija

Borta dators

Stūres elektropastiprinātājs FlexSteer (Comfort, Normal, Sport)

Vējstikla tīrītāju atkausēšana

Elektriskie stiklu pacēlāji priekšā un aizmugurē ar automātiskās pacelšanas/nolaišanas funkciju
Comfort rūpnīcas opcija
Metāliska krāsa
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Hyundai Santa Fe MY2015
Style | papildinājumi/atšķirības no Comfort
Drošības komplektācija
Stāvbremzes funkcija Autohold

Atpakaļskata kamera

Elektriskā stāvbremze

Automašīnas stāvvietā novietošanas sensori aizmugurē

Eksterjera komplektācija
18 collu lietie diski ar 235/60R18 riepām

Sānu spoguļos iebūvēts izkāpšanas/iekāpšanas apgaismojums

Līkumu gaismas

Tonēti aizmurugējie sānu stikli

Hromēti durvju rokturi

Aizmugurējās piekares automātiska regulēšana (tikai 7 vietu modelim)

Tumši hromēts priekšējais režģis

Reliņi uz jumta

Apsildāms sānu spogulis pasažiera pusē

Vējstikla un priekšējo durvju stiklu termiskā aizsardzība Solar Control

Aizmugurē LED lukturi
Interjera komplektācija
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis

Aizmugurējo sēdekļu apsilde (2. rinda)

Apsildāma stūre
Komplektācija komfortam
Elektriski saliekami sānu spoguļi ar automātisku ieslēgšanu

Radio, CD/MP3 atskaņotājs ar 4,3" informācijas ekrānu TFT LCD

Salona atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos

Gaisa kondicionēšana aizmugurē (tikai 7 vietu modelim)

Style rūpnīcas opcijas
Metāliska krāsa
Style Plus pakete:
- Palīdzības sistēma automašīnas noturēšanai kustības joslā
- Ksenona priekšējie lukturi
- Mērinstrumentu panelis Supervision Cluster ar 4,2" informācijas ekrānu TFT LCD
- Ādas pārvalks sēdekļiem
- 10 skaļruņu sistēma Premium Sound System
- Navigācijas sistēma ar 6,5" skārienjutīgu ekrānu TFT LCD

Premium | papildinājumi/atšķirības no Style
Drošības komplektācija
Automašīnas stāvvietā novietošanas sensori priekšā

Inteliģentā palīdzības sistēma automašīnas novietošanai stāvvietā

Palīdzības sistēma automašīnas noturēšanai kustības joslā
Eksterjera komplektācija
19 collu lietie diski ar 235/55R19 riepām

Panorāmas lūka

Adaptīvā ksenona priekšējo lukturu sistēma

Priekšējo durvju rokturu apgaismojums

Interjera komplektācija
220 V rozete bagāžas nodalījumā

Aizmugurējo durvju aizkars

Elektriski regulējams priekšējais pasažiera sēdeklis

Mērinstrumentu panelis Supervision Cluster ar 4,2" informācijas ekrānu TFT LCD

Priekšējie sēdekļi ar integrētu atmiņu (2 profili)

Ventilējami priekšējie sēdekļi

Ādas pārvalks sēdekļiem
Komplektācija komfortam
10 skaļruņu sistēma Premium Sound System

Sistēma automašīnas atslēgšanai un iedarbināšanai ar inteliģento atslēgu

Navigācijas sistēma ar 6,5" skārienjutīgu ekrānu TFT LCD

Elektriski vadāmas bagāžas nodalījuma durvis ar brīvroku funkciju

Premium rūpnīcas opcija
Metāliska krāsa
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