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Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC mm) 44690x1880x1680

Chiều dài cơ sở (mm) 2700

Động cơ
Loại Theta(θ)II 2.4 MPI R 2.2 VGT

Dung tích xy lanh (cc) 2,359 2,199

Công suất cực đại (ps / rpm) 176 / 6,000 197 / 3,800

Mômen xoắn cực đại (kg.m / rpm) 23.1 / 3,750 44.5 / 1,800 ~ 2,500

Hệ thống treo

Hệ thống treo
Trước Độc lập kiểu McPherson

Sau  Liên kết đa điểm

Hệ thống phanh
Thông tin chung Có trợ lực

Hệ thống phanh trước Đĩa thông gió Φ320

Hệ thống phanh sau
Đĩa Φ302

Phanh đỗ xe Φ190

abs
4 bánh kết hợp Hệ thống phân bổ lực 

phanh (eBD)

- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.

- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue
- hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước
- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.
- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.

Kiêu hãnh dẫn đầu

MÀU NộI THẤT

Ghế da màu đen

Trắng NCW

Bạc N3S

Xám T6S

Cát vàng S8N

Đen NKA

Động cơ & hộp số Động cơ xăng 2.4 MPI hoặc diesel 2.2 CRD-i

Số tự động 6 cấp

Hệ thống an toàn Camera hậu

Hệ thống cảnh báo lùi

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử eBD

Hệ thống cân bằng điện tử eSP

Hệ thống hỗ trợ đổ đèo

Hệ thống túi khí phía trước (bên lái + bên phụ)

Lốp & lazang - Hệ thống lái Lazang đúc hợp kim 7.5J X 18"

Cỡ lốp 235/60 R18

Lốp dự phòng 

Vô lăng điều chỉnh 4 hướng

Trợ lực lái điện

Ngoại thất Đèn sương mù trước

Hệ thống đèn phía sau công nghệ LeD

Giá để đồ trên nóc

Xi nhan trên gương chiếu hậu

Nội thất Bộ ghế da

Ghế lái chỉnh điện 12 hướng

Vô lăng, tay nắm, cần số bọc da

Điều khiển âm thanh trên vô lăng

Gương chiếu hậu bên ngoài điều chỉnh điện + gập điện

Gương chiếu hậu trong xe chống chói

Rèm cửa phía sau

AM/FM + CD + MP3 + USB + AUX

Tap lô siêu sáng

Tự động bật/tắt đèn

Cảm biến mưa

Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm

Chân ga tự động

Điều hòa tự động 2 vùng khí hậu

Cửa gió phía sau



Santa Fe mang đến cho bạn niềm kiêu hãnh đích thực của một chiếc SUV sang trọng. Chiếc xe là mảnh 
ghép cuối cùng tạo nên sự hoàn hảo cho phong cách của những người dẫn đầu.

KHơI NGUồN CẢM HứNG

Lưới tản nhiệt mạ 
chrome 

Cụm đèn LED định 
vị phía trước

Cụm đèn LED phía sau

Viền cửa sổ 
mạ chrome

Cuộc sống cho ta thời gian và cơ hội, con người tạo nên sự khác biệt qua việc nắm bắt 
các giá trị dù lớn hay nhỏ.
Hãy cảm nhận những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống cùng Santa Fe.

"Biên bão" – cảm hứng thiết kế được áp dụng trên Santa Fe là sự tái hiện những 
khoảnh khắc mạnh mẽ, dữ dội nhất của cơn bão, tạo nên một chiếc SUV cá tính và 
đầy tinh tế.
Cảm hứng trên được thể hiện xuyên suốt qua từng đường nét  sắc sảo, mạnh mẽ 
khẳng định sự sang trọng hàng đầu.

STORMEDGE



Nội thất Santa Fe được trau chuốt đến từng chi tiết, mang đến cho bạn niềm kiêu hãnh 
đích thực.

NộI THẤT TINH Tế

Sự KếT Hợp HOÀN HẢO

Hàng ghế thứ 2 gập 4:2:4
Với khả năng gập ghế linh hoạt Santa Fe mang lại một không gian tiện ích cho mọi 
mục đích sử dụng. 

&Sự sang trọng như một chiếc sedan.

Không gian linh hoạt của dòng SUV



Trợ lực lái nhiều chế độ
Cảm giác lái Santa Fe thú vị hơn bao giờ hết khi người lái 
có thể lựa chọn giữa ba chế độ theo sở thích của mình 
(Normal / Sport / Comfort). Nút điều khiển được gắn 
ngay trên vô lăng cho phép người dùng có thể lựa chọn 
các chế độ lái ngay cả khi xe đang chạy hoặc đứng im.

Lý do động cơ liên tục được nâng cấp không những đạt được sức mạnh, phản ứng nhanh chóng. Mà quan trọng hơn là giảm thiểu mức tiêu 
thụ nhiên liệu và khí thải độc hại. Động cơ Theta 2.4 MPI và R 2.2 của Santa Fe cho phép người lái trải nghiệm hiệu suất vận hành vượt trội. 
Giải pháp an toàn hoàn hảo, từ thiết kế đến việc lắp đặt các thiết bị công nghệ mới nhất, mang đến cảm giác tin tưởng mà bạn chỉ có thể 
thấy ở Santa Fe

Hệ thống treo
Hệ thống treo phía trước dạng McPherson và hệ thống 
treo đa liên kết phía sau giúp xe tăng tính ổn định và giảm 
thiểu tiếng ồn khi vận hành.

Hộp số tự động 6 cấp
Hộp số tự động 6 cấp của Santa Fe cải tiến khả năng 
tăng tốc, cho người lái sự phấn khích khi trải nghiệm.

Động cơ Xăng
Theta II 2.4 MpI

25 200

23 150

21 100

19 50

17 0

Tốc độ động cơ V/phút

Mô men xoắn kg.m Công suất pS

2,500 5,5004,5003,500

Động cơ Diesel
R 2.2 VGT

Tốc độ động cơ V/phút

Mô men xoắn kg.m Công suất pS

1,000 4,0003,0002,000

45 200

35 150

25 100

15 50

0 0

TRêN MọI ĐỊA HìNH
VẬN HÀNH HOÀN HẢO



Trong bất kỳ điều kiện thời tiết hay đường sá nào, khả năng vận hành tuyệt vời cùng những tính năng tiên tiến nhất 
khiến việc lái Santa Fe luôn là một trải nghiệm đặc biệt.

Hệ thống an toàn
Bạn sẽ thực sự yên tâm khi được bảo vệ bởi Santa Fe với hàng loạt thiết bị an 
toàn hiện đại: 
- Hệ thống cân bằng điện tử (eSC)
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
- Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (eBD)
- Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS)
- Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DBC)

Hệ thống túi khí
Santa Fe được trang bị hai túi khí phía trước nhằm giảm 
thiểu các chấn thương trong trường hợp va chạm.

Khung xe được cải tiến cùng nhiều tính 
năng an toàn bảo vệ tối đa cho hành 
khách trên xe.AN TOÀN TỐI ĐA

Có eSC

Không có eSC



Gương chiếu hậu bên ngoài
Gương chiếu hậu có chức năng sấy cải thiện khả năng quan 
sát trong thời tiết xấu. Ngoài ra, trên gương trang bị đèn soi 
bậc lên xuống kết hợp chức năng "Welcome" chào đón bạn 
ngay cả khi chưa bước lên xe.

Đèn sương mù
Đèn sương mù tăng khả năng 
quan sát trong thời tiết xấu.

Ống xả kép
Thiết kế ống xả kép mang 
đậm tính thể thao.

Hệ thống âm thanh AM/FM + USB + AUX

Gương chống chói
+ hiển thị camera lùi Điều hòa tự động 2 vùng khí hậu

Điều khiển 
âm thanh

Điều khiển chân ga 
tự động và chế độ lái

Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm
Khởi động và vận hành xe dễ dàng chỉ bằng một nút bấm

Rèm cửa
Giúp che nắng và đem lại không gian 
riêng tư cho hàng ghế sau

Ngăn làm mát
Đủ rộng cho bạn để đồ uống trong 
những ngày nóng.

Vô lăng điểu chỉnh 4 hướng
Vô lăng có thể điều chỉnh nghiêng hoặc 
ra/vào cho phép bạn tìm được vị trí điều 
khiển thoải mái nhất.

Ghế lái điều chỉnh 12 hướng
Được điều chỉnh đem lại cảm giác thoải 
mái nhất cho người lái.

Táp lô siêu sáng
Sắc nét và tinh vi hơn với màn hình LCD 4.2 inch, giúp thiết kế 
nội thất của chiếc xe trở nên hoàn hảo.

ĐặC ĐIểM NổI BẬT

NGOẠI THẤT NộI THẤT

Lazang hợp kim 18"
Không chỉ đậm chất thể thao, 
lịch lãm mà còn đem lại độ 
ổn định vận hành một cách 
xuất sắc.


