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Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie marką Hyundai. Przedstawiamy konfigurację wybranego przez Państwa 
samochodu wraz z propozycją warunków cenowych. Staraliśmy się dostosować do Państwa oczekiwań 
najlepiej jak to możliwe, jeżeli jednakże życzą sobie Państwo dokonać zmian, to na bieżąco pozostajemy
do Państwa dyspozycji. Satysfakcja Klienta jest dla marki Hyundai priorytetem na etapie projektowania, 
produkcji oraz całego procesu sprzedaży. Właśnie dlatego jesteśmy przekonani, że samochody Hyundai 
w pełni sprostają Państwa oczekiwaniom.   

Z poważaniem,
Jan Wołochowicz

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 
Informujemy, że zawarte w niniejszym dokumencie i podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez wskazanego powyżej Dealera Hyundai oraz są
przekazywane do Hyundai Motor Poland w celu oferowania Państwu pojazdów marki Hyundai i/lub wykonania umowy sprzedaży pojazdu. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobów przetwarzania Pana/Pani danych znajdują się w informac prywatności dostępnej u Autoryzowanego Dealera Hyundai, w Autoryzowanej Stacji Obsługi oraz na stronie
https://www.hyundai.pl/O_Hyundai/Informacja_o_prywatnosci/. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt.     
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Nowy Santa Fe Hybrid Benzyna 1.6 230 KM 6-bieg. A/T 4WD PLATINUM

Wybrana wersja Cena standard Rabat dla Klienta Cena dla Klienta

Nowy Santa Fe Hybrid Benzyna 1.6 230 KM 6-bieg. A/T 4WD
PLATINUM HEV 2021

224.900,00  zł 224.900,00  zł

Kolor nadwozia : Phantom Black - NKA 3.700,00  zł 3.700,00  zł

Wnętrze : Black - NNB 0,00  zł 0,00  zł

 

Opcje fabryczne (w cenie wybranej wersji)

 

Opcje lokalne

 

Promocje

 

Akcesoria

 

Podsumowanie

Detalicznie dla 1 szt. 228.600,00  zł 228.600,00  zł

Liczba sztuk 1 

RAZEM BRUTTO 228.600,00  zł 228.600,00  zł

RAZEM NETTO 185.853,66  zł 185.853,66  zł

 

Forma finansowania
-

Ubezpieczenie
 -

Uwagi

-

Gwarancja na samochód

Opisana w niniejszym dokumencie informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych KC. Podane właściwości i warunki w szczególności nie stanowią informacji, 
o których mowa w art. 8 Ustawy o prawach konsumenta. KOREA MOTORS WARSZAWA zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian danych w nin. zestawieniu,
w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności m.in. od terminów dostaw. Wiążące ustalenia ceny,
wyposażenia i specyfikacji pojazdu oraz ewentualnych dod. kosztów następuje w umowie jego sprzedaży lub w umowie przedwstępnej do umowy sprzedaży, a określenie parametrów
technicznych zawiera świadectwo homologacji. Podane ceny w PLN zawierają VAT. Uzyskanie poszczególnych rabatów może być warunkowane okazaniem wymaganej dokumentacji.
Podane w niniejszym zestawieniu informacje na temat możliwej gwarancji nie stanowią oświadczenia gawrancyjnego w rozumieniu art. 577 KC i nie określają wszystkich warunków
gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Szczegóły u dealerów. Podane dane mają 
charakter informacyjny. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Książce Gwarancyjnej. Bezpłatna kontrola stanu technicznego nie jest kontrolą wymaganą przez przepisy prawa 
(obowiązkowy przegląd techniczny). Akcesoria i wybrane opcje dodatkowe objęte są odrębną gwarancją. Szczegóły u dealerów. Prezentowane na kolejnych stronach niniejszej informacji 
handlowej dane techniczne, opcje wyposażenia, dostępne akcesoria i wymiary samochodu, w tym w szczególności ich graficzna prezentacja (rysunki i fotografie) mają charakter 
poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych. Dokładne cechy samochodu są ustalane przy zawarciu umowy sprzedaży lub w umowie przedwstępnej do umowy sprzedaży bezpośrednio ze 
sprzedawcą. Ewentualne warunki dotyczące formy finansowania i ubezpieczenia będą objęte odrębną informacją i ofertą.    
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Nowy Santa Fe Hybrid Benzyna 1.6 230 KM 6-bieg. A/T 4WD PLATINUM

Wyposażenie
 
Bezpieczeństwo

Poduszki bezpieczeństwa przednie +

Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe +

Systemy stabilizacji toru jazdy z asystentem stabilizacji jazdy z przyczepą
(ESC, TSA)

+

Asystent ruszania pod górę (HAC) +

System kontroli trakcji (TCS) +

Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach +

Mocowanie ISOFIX na przednim fotelu (pasażera) +

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci +

System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu +

Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA) +

Asystent podążania na pasie ruchu (LFA) +

Asystenta unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i
rowerzystów

+

Asystenta unikania kolizji czołowych (FCA) z funkcją Junction Turning +

System monitorowanie tylnej kanapy (ROA) +

System kamer 360° (SVM) +

Asystent kontroli zjazdu (DBC) +

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold +

Aktywny system monitorowania martwego pola (BCA) i asystent
ostrzegania#o ruchu poprzecznym (RCCA)"

+

Elektroniczna blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci +

Asystent zapobiegający kolizjom podczas jazdy do tyłu w trakcie
parkowania (PCA)

+

Zdalny inteligentny asystent parkowania (RSPA) +

System monitorujący poziom koncentracji uwagi kierowcy (DAW) +

System bezpiecznego wysiadania (SEA) +

Ostrzeganie o znakach ograniczenia prędkości (ISLW) +
 
Komfort

Tempomat z ogranicznikiem prędkości -

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne z funkcją bezpieczeństwa +

Centralny zamek, alarm +

Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna z funkcją odparowywania szyb +

Nawiew klimatyzacji dla drugiego rzędu siedzeń +

Chłodzony schowek po stronie pasażera +

Czujnik deszczu +

Komputer pokładowy +

System Stop/Go (ISG) +

Tylne czujniki parkowania +

Kamera cofania (z wyświetlaniem aktywnych linii pomocniczych) +
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Nowy Santa Fe Hybrid Benzyna 1.6 230 KM 6-bieg. A/T 4WD PLATINUM

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach +

Sterowanie skrzynią biegów przy pomocy łopatek +

Tylna szyba podgrzewana z wyłącznikiem czasowy +

System dostępu bezkluczykowego z przyciskiem start/stop; alarm +

Podgrzewane koło kierownicy +

Możliwość wyboru trybu jazdy +

Inteligenty tempomat (SCC) +

Przednie czujniki parkowania +

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne z kompasem +

Żaluzje przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach +

Inteligentna klapa bagażnika (z regulacją wysokości i prędkości otwierania) +

Wyświetlacz Head-Up (wskazania wyświetlane na szybie) +

Gniazdko elektryczne 220V w tylnej części konsoli środkowej +

Asystent jazdy autostradowej (HDA) +

Samopoziomujące zawieszenie tylnej osi +

Panoramiczne okno dachowe 5 000 zł
 
Zewnętrzne

Reflektory LED -

Przednie światła przeciwmgielne -

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia -

Koło dojazdowe -

Felgi aluminiowe 17” -

Światła do jazdy dziennej typu LED +

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane +

Lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi kierunkowskazami +

Tylny spojler z wysoko umieszczonym światłem STOP +

Relingi dachowe +

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie +

Reflektory LED (mijania i drogowe) +

Przednie światła przeciwmgielne LED +

Tylne światła typu LED +

Asystent świateł drogowych (HBA) +

Oświetlenie powitalne w lusterkach +

Przyciemniane szyby tylne +

Szyba przednia akustyczna +

Wykończenie grilla chromowane +

Klamki zewnętrzne chromowane +

Pełnowymiarowe koło zapasowe +

Szyby atermiczne +

Felgi aluminiowe 19” +

Nadkola w kolorze nadwozia Luxury

Chromowane listwy na zderzaku przednim i tylnym Luxury
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Nowy Santa Fe Hybrid Benzyna 1.6 230 KM 6-bieg. A/T 4WD PLATINUM

Wykończenie grilla w kolorze ciemnego chromu Luxury

Lakier metaliczny/perłowy 3 700 zł
 
Wewnętrzne

Tapicerka materiałowa -

Zestaw wskaźników z wyświetlaczem 4,2" wyświetlaczem -

Skórzane koło kierownicy i gałka dźwigni zmiany biegów -

Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy (liczba
kierunków)

+ (4)

Tylna kanapa dzielona 60:40 z możliwością przesuwania +

Kieszenie w oparciach foteli przednich +

Podłokietniki centralne (przód i tył) +

Zdalnie składany 2 rząd siedzeń +

Schowek pod podłogą bagażnika +

Siatka do mocowania bagażu +

Roleta przestrzeni bagażowej +

Podgrzewane przednie fotele +

Elektrycznie regulowany fotel kierowcy +

Elektrycznie regulowany fotel pasażera z przodu +

Podgrzewana tylna kanapa +

Tapicerka skórzana Black, Dark Beige lub Camel (elementy wykonane ze
skóry ekologicznej)

+

Deska rozdzielcza wykończona skórą ekologiczną +

Kierownica obszyta perforowaną skórą +

Cyfrowe zegary z 12" wyświetlaczem +

Oświetlenie nastrojowe +

Pamięć fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych +

Wentylowane fotele przednie +

Fotel kierowcy z elektrycznie wysuwanym podparciem ud +

Elementy wykończenia wnętrza z aluminium Luxury

Tapicerka skórzana ze skóry Nappa Luxury

Podsufitka zamszowa Luxury
 
Audio

Radio z 8" calowym ekranem dotykowym, DAB i obsługą Apple Car Play i
Android Auto

-

Zdalne sterowanie systemem audio na kierownicy +

Bluetooth z trybem wybierania głosowego +

System ładowania bezprzewodowego +

"Nawigacja z 10,25” dotykowym ekranem, cyfrowym radiem
DAB,#10-letnim programem aktualizacji MapCare i obsługą Apple Car Play i
Android Auto"

+

System nagłośnienia KRELL ze wzmacniaczem i dźwiękiem przestrzennym +
 
Pakiety

Pakiet Driver +
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Nowy Santa Fe Hybrid Benzyna 1.6 230 KM 6-bieg. A/T 4WD PLATINUM

Pakiet Navi +

Pakiet Tech +

Pakiet Luxury 12 000 zł

Inne dostępne akcesoria

-
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