
NOVO SANTA FE
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Usufrua de 
momentos 
de qualidade.
Existe um carro diferente para cada família.
E todos eles têm um nome em comum: o Novo Santa Fe.
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Celebra a 
diversidade.
Todas as famílias são diferentes. Para construir o automóvel familiar perfeito é 
necessário perceber cada família como nós percebemos. O Novo Santa Fe  
foi construído para ser o automóvel ideal para cada uma das famílias modernas.



76

Celebrar 
a união.
Nós sabemos que nada é mais importante que ter tempo de qualidade com 
a família e amigos. É por isso que o Novo Santa Fe proporciona o conforto e 
liberdade para usufruir desses momentos preciosos em qualquer altura e em 
qualquer lugar.
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O automóvel de família perfeito.
Os automóveis de família não necessitam de ser aborrecidos. A grelha em 
cascata cromada e as jantes em liga leve de 19‘‘ conferem ao Novo Santa Fe 
um design único e robusto.
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Teto panorâmico de abertura elétrica / Jantes em liga leve de 19’’Grelha dianteira cromada em cascata / Luzes de circulação diurna em LED / Grupos óticos em LED / Faróis de nevoeiro dianteiros em LED Grupos óticos traseiros em LED com efeito 3D / Dupla ponteira de escape em cromado
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Preencha a sua vida com 
momentos de qualidade.
O aumento do espaço para as pernas e da bagageira tornou o novo Santa Fe 
mais confortável e espaçoso para usufruir da melhor forma os momentos em 
família. 
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Head-Up Display (HUD) Carregador sem fios* Banco do condutor com função de memória (IMS)

Carregado de equipamento.
Preparado para as suas histórias.
Com o conforto que o Novo Santa Fe confere ao nível do interior, nunca mais irá 
perder um momento de família importante. O Head-Up Display projeta informação 
relevante diretamente para a sua linha de visão, o carregador sem fios permite 
carregar facilmente um smartphone compatível com Qi, e com a função de 
memória do banco do condutor não será necessário ajustar o assento cada vez 
que entrar no Novo Santa Fe.

*Compatível com Samsung Galaxy S6 e Galaxy S7, outros modelos necessitarão de uma capa de carregamento de standard “Qi”.
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Calma no interior.
Independentemente do que se passa 
no exterior.
A nossa tecnologia calma inclui um número de equipamentos de segurança 
como a Saída do Veículo em Segurança e o Alerta de Passageiros nos 
Bancos Traseiros, mantendo os seus entes queridos seguros permitindo que 
se concentre na condução.

O Alerta de Passageiros nos Bancos Traseiros deteta movimentos nos assentos traseiros 
avisando o condutor que estão pessoas dentro do veículo através de um alarme no painel 
de instrumentos. Caso o sistema detete movimento após o condutor ter saído e trancado o 
veículo, este emite um alarme sonoro.

Mantenha a sua família segura com a Saída do Veículo em Segurança. Esta funcionalidade 
inteligente evita acidentes ao detetar a aproximação de veículos na sua retaguarda trancando, 
temporariamente, as portas traseiras de forma a que os passageiros apenas possam sair do 
veículo apenas quando for totalmente seguro fazê-lo.

Alerta de Passageiros nos Bancos Traseiros Saída do Veículo em Segurança
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O novo Santa Fe foi desenvolvido com a mais recente tecnologia de segurança ativa e de assistência à condução, 
o Hyundai SmartSense. Elaborado para lhe conferir mais segurança e tranquilidade.

Travagem autónoma de emergência (FCA) 

O sistema FCA utiliza uma câmara frontal e sensor de radar para 
monitorizar o tráfego que circula à frente do veículo. Caso detete uma 
possível colisão com o veículo da frente ou um peão, o sistema alerta 
o condutor e, se necessário, reduz ou para automaticamente o veículo.

Alerta de Tráfego na Retaguarda do Veículo (RCCA)

Os sensores posicionados na traseira do veículo monitorizam, em manobras de marcha-atrás, a 
aproximação de tráfego na retaguarda avisando o condutor do perigo e, se necessário, trava 
automaticamente o veículo.

Sistema de controlo automático dos máximos (HBA)

Os máximos desligam-se automaticamente assim que detetam um 
veículo a circular em direção contrária, de modo a evitar encadear 
outros condutores.

Sistema de alerta de fadiga do condutor (DAW)

O sistema DAW eleva os padrões de segurança e conforto a um novo 
nível, ao monitorizar e analisar continuamente os padrões de 
condução. Quando o sistema deteta fadiga ou distração no condutor, 
emite um alerta sonoro ou uma mensagem que sugere a travagem.

Câmara 360º (SVM)

As manobras em espaços apertados tornam-se mais simples com uma 
série de câmaras estrategicamente colocadas que proporcionam uma 
visão 360º em redor do veículo.

Sistema de Assistência à Faixa de Rodagem (LKA)

Este sistema utiliza a câmara frontal para monitorizar a faixa de rodagem. No caso de ocorrer 
uma saída não intencional da faixa de rodagem, o sistema alerta o condutor e corrige o sentido 
da direção do veículo.

Cruise control inteligente (SCC)

Este sistema aumenta a segurança e reduz o stress ao manter uma 
determinada distância do veículo que circula à sua frente, reduzindo 
ou aumentado a velocidade de forma automática até um limite 
pré-definido, de acordo com as condições de trânsito no momento.

Radar de ângulo morto (BCA)

Sensores incorporados nos flancos traseiros do veículo detetam a 
aproximação de outro veículo no ângulo morto (não coberto pelos 
espelhos retrovisores exteriores) e acionam luzes de alerta nos espelhos 
exteriores e um alerta áudio é emitido no caso de indicação de 
mudança de direção.
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Jantes em liga leve de 19’’Jantes em liga leve de 18’’

Grelha dianteira cromada em cascata Grupos óticos traseiros em LED com efeito 3DGrupos óticos dianteiros em LED Indicadores de mudança de direcção em 
LED integrados nos espelhos retrovisores

Luzes de circulação diurna em LED

Portão da mala elétricoFrisos cromadosManípulos exteriores Vidros elétricos com função de segurança Teto panorâmico de abertura elétrica

Ecrã de supervisão 7’’ TFT LCD Ar condicionado automático ‘Dual Zone’ 
(regulação independente)

Sistema de som premium Krell com 10 
colunas

Caixa automática de 8 velocidades (8AT)

Travão de estacionamento eléctricoSistema de navegação com ecrã tátil 
flutuante de 8’’

Bancos dianteiros com regulação eléctrica Bancos dianteiros com aquecimento e 
ventilação

Bancos traseiros com aquecimentoRebatimento dos assentos

Equipamentos
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Interior em Preto Interior em Bege

Interior em VermelhoInterior em Cinzento

Cores interiores
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Stormy Sea (ST2)*Phantom Black (NKA)*

Typhoon Silver (T2X)* Lava Orange (YR2)*

Magnetic Force (M2F)* Rain Forest (R2F)*

Earthy Bronze (Y2B)*White Cream (WW2)*

Wild Explorer (W2P)* Horizon Red (RD2)*

Cores exteriores
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*Pintura metalizada.
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Acessórios

Barras Tejadilho em Aluminio. Estas seguras e leves barras de tejadil-
ho foram concebidas especificamente para o Santa Fé, permitindo 
assim a sua simples instalação. Estas barras vão permitir-lhe obter o 
espaço adicioanl que precisa para as suas aventuras. Aplicável apenas 
para viaturas com barras longitudinais e sem teto panorâmico.
Ref. S1211ADE00AL

Tapetes de Borracha. Não se preocupe com sapatos molhados, en-
lameados ou areia quando  voltar à viatura. Estes tapetes duráveis .
Ref. S1131ADE00

Estribos. Estes robustos degraus em alumínio mate adicionam um 
acréscimo de confiança e estilo ao seu Santa Fé, tornando também 
mais fácil aceder ao habitáculo. As insersões de borracha anti-derra-
pante tornam-os mais seguros. Podem transportar até 180 kg. 
Conjunto de 2. (Somente para 5 lugares).
Ref. S1370ADE00

Tapete da Bagageira de Borracha (7L). Tapete durável, anti-derra-
pante e impermeável com bordas levantadas que permitem manter a 
bagageira do seu Santa Fé  limpa. Com uma superfície antiderrapante 
texturizada para evitar movimento de cargas. Feito sob medida para 
o Santa Fé.  Não é adequado para uso quando assentos terceira linha 
estão em uso.
Ref. S1122ADE07
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Hyundai
Lake Towers - Edifício D, Piso 5.º C
Rua Daciano Baptista Marques, 245
4400-617 Vila Nova de Gaia
E-mail: marketing@hyundai.pt
www.hyundai.pt  

As especificações técnicas e os equipamentos apresentados neste catálogo são dados a título meramente exemplificativo, po-
dendo alguns opcionais não estar disponíveis ou obrigarem a uma encomenda especial. A marca reserva-se o direito de os alterar, 
sem aviso prévio. Para melhor conhecimento dos modelos e especificações disponíveis consulte o Concessionário da sua área.

LUBRIFICANTE RECOMENDADO:
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De acordo com o Decreto de Lei nº71/2018 de 5 de Setembro, 
os veículos ligeiros de passageiros e mistos que cumpram as 
especificações em disposto neste decreto-Lei, pagam a tarifa de 
portagem relativa à “Classe 1” desde que utilizem o sistema de 
pagamento automático Via Verde. 
Este decreto-lei aplica-se aos modelos Hyundai Tucson e Santa 
Fe, que apesar de serem considerados  “Classe 2”, cumprem os 
requisitos técnicos relevantes para reclassificação para “Classe 1”. 
(Excetuam-se os modelos 4WD)

*Válido apenas para veículos vendidos em Portugal por um concessionário autorizado da Rede Oficial Hyundai a um consumidor final. Esta informação disponibilizada pela 
Hyundai Portugal tem como objetivo o esclarecimento voluntário a todos os seus clientes, relativamente aos procedimentos para obtenção do pagamento de Classe 1 nas 
portagens através do sistema Via Verde. Para os devidos efeitos a Hyundai Portugal informa que o respetivo processo não é automático uma vez que depende de processos e 
diligências que lhe são alheias. Esta informação não dispensa a consulta ao site do IMT.  

Clientes com Identificador  via verde para “Classe 1”
Devem solicitar, no site Via Verde, um identificador  “Classe 2”  e, com o DUA, solicitam reclassificação 
para “Classe 1”.

 

Clientes com Identificador via verde para “Classe 2”
Devem solicitar, no site Via Verde, alteração da matrícula da viatura associada ao identificador, e com 
o DUA, solicitam reclassificação para “Classe 1”.

O dispositivo identificador de Via Verde para os modelos Hyundai Tucson e Santa Fe deverá ser sempre 
de “Classe2”.
Depois de atribuir o número de homologação nacional, o IMT (Instituto de Mobilidade e dos 
Transportes) inclui este número na lista de monovolumes, que é atualizada em períodos/datas 
definidos pelo mesmo. 
O cliente pode consultar o número de homologação nacional do veículo no Documento Único 
Automóvel (DUA).
No site do IMT (www.imt-ip.pt), em Veículos/Classificações de Portagens, pode-se consultar a listagem 
de veículos de Classe 2, cuja homologação permite a reclassificação e o pagamento como classe 1.

Com obtenção de classificação “Classe 1” 
nas portagens.

Viaje mais
por menos.
Hyundai Tucson e Santa Fe

Procedimentos 
para a obtenção 
da classificação 
“Classe 1”

Informações 
relevantes

Santa Fe


