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اكت�سف ال�سعادة 

باأ�سلوب جديد.

 تج�صد كافة التفا�صيل الجديدة، الجديدة -المرئية والمخفية منها- الموجودة الموجودة في 

�صيارة »�صانتافي« الجديدة، هدفاً واحداً يتمثل في تقديم �صيارة م�صممة للعائلة. 

اأعد اكت�صاف �صعادة عائلتك من خالل ت�صميمات راقية تجعل نهارك اأكثر تميزاً واختالفاً، حيث  

الم�صاحات الداخلية في ال�صيارة رحبة للغاية بما يكفي ال�صتيعاب اأ�صاليب العي�ش المختلفة، 

والتكنولوجيا المتقدمة التي تحافظ على �صالمة الجميع في جميع االأوقات. رّكز على اإ�صعاد 

عائلتك واترك ل�صيارة »�صانتافي« مهمة القيام بالباقي. 

* قد تختلف المزايا والموا�صفات بين منطقة واأخرى. يرجى االت�صال بالوكيل المحلي في مدينتك.



منتهى الـراحـة كـل يـوم. 

يتميز الت�صميم الداخلي في �صيارة »�صانتافي« باأنه لي�ش اأكثر رحابًة فقط ولكنه اأي�صاً 

غني بالمزايا التي تهتم بجميع اأفراد االأ�صرة. يبرز الكون�صول الو�صطي العالي المك�صو 

بالجلد الناعم المبطن ليمنح الراحة التي يوفرها م�صند المقعد المزود بذراعين، بمجرد 

الجلو�ش عليه، بينما تتيح االأزرار المرتبة بدقة وب�صكل مدرو�ش تحكماً �صهالً بالوظائف 

المختلفة. اإن مجموعة لوحة العدادات الرقمية وال�صا�صة من نوع LCD، �صيمنحانك 

المعلومات التي تحتاجها اأثناء القيادة ال�صتكمال رحلتك بكل اأمان ورفاهية.  

* قد تختلف المزايا والموا�صفات بين منطقة واأخرى. يرجى االت�صال بالوكيل المحلي في مدينتك.
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ا�ستخدام التكنولوجيا الذكية بحكمة.

اإن مجرد اإ�صافة قدر كبير من التكنولوجيا اإلى ال�صيارة لن يجعلها اأكثر اأماناً، لكن االأمر مختلف مع �صيارة »�صانتافي« الم�صممة بدّقة 

لتقلي�ش المخاطر بذكاء في بيئة القيادة اليومية، لكي ت�صمن ال�صالمة االأكيدة لجميع الركاب. لذلك حين ت�صعر في المرة القادمة 

ْكن �صيارتك في مكان �صعب، فاعلم اأن »�صانتافي« موجودة لتعزز من اأدائك.
َ
بالراحة و�صهولة الخروج من مكان �صيق اأو ر

 )SVM( شا�شة الم�شاهدة المحيطية�

تم تثبيت 4 كاميرات عالية الدقة في الجهة االأمامية والجانبين والجهة الخلفية من ال�صيارة تتيح 

م�صاهدة محيطية وما يوجد حولها اآنياً. 

 )RCCA( نظام م�صاعد لتجنب الت�صادم مع المركبات القادمة من الخلف

يعمل هذا النظام على تنبيه ال�صائق من خطر ا�صطدام ي�صار ويمين ال�صيارة اأثناء الرجوع اإلى الخلف. وفي حال 

تزايد الخطر حتى بعد اإ�صدار تنبيه، ي�صاعد نظام RCCA على اإيقاف ال�صيارة فوراً.

 )RSPA(  نظام الم�صاعدة على الرَكن الذكي عن بُعد

يتيح هذا النظام من خالل ا�صتخدام مفتاح الت�صغيل الخارجي لل�صائق التحكم عن بُعد في وظائف تحريك 

ال�صيارة لالأمام/الخلف. يمكن لل�صائق عبر وحدة المفاتيح التحكم بال�صيارة من الخارج وتحريكها لالأمام اأو 

ْكن ال�صيارات.
َ
للخلف اأثناء الدخول اأو الخروج من حيز ر

* قد تختلف المزايا والموا�صفات بين منطقة واأخرى. يرجى االت�صال بالوكيل المحلي في مدينتك.
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الـمـزايـا

LED عاك�صة بالكاملم�صابيح اأمامية LED مجموعة م�صابيح خلفيةم�صابيح اأماميةLED في المرايا الخارجيةمجموعة م�صابيح خلفية LED مجموعة م�صابيح

فتحة �صقف بانوراميةحلية جانبيةقوالب تحيط بال�صيارةنوافذ توفر ال�صالمة تعمل كهربائياً�صبك اأمامي

)HUD( نظام تنبيه الراكب الخلفينظام عر�ض المعلومات على الزجاج الأمامي)DAW( مقا�ض 4.2 بو�صةنظام تحذير للفت انتباه ال�صائق LCD  TFT نظام تكييف هوائي اأوتوماتيكي بالكاملمجموعة عدادات

�صتارة الباب الخلفي تعمل يدوياًتدفئة وتهوية المقعد الأماميمكبر �صوت هارمان كاردن�صا�صة عر�ض مقا�ض 10.25 بو�صة�صا�صة عر�ض مقا�ض 8 بو�صة

عجالت معدنية مقا�ض 19 بو�صة عجالت معدنية مقا�ض 18 بو�صة عجالت معدنية مقا�ض 17 بو�صة

* قد تختلف المزايا والموا�صفات بين منطقة واأخرى. يرجى االت�صال بالوكيل المحلي في مدينتك.
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الألوان الخارجية

1,685 (1,710)

2.2 CRDi محرك ديزل 3.5 MPi محرك بنزين 2.5 MPi محرك بنزين النــوع

4 اأ�صطوانات متتابعة V 6 اأ�صطوانات من النوع 4 اأ�صطوانات متتابعة  نوع المحرك

2,151 3,470 2,497 االإزاحــة )�صي �صي(

202 / 3,800 272 / 6,400 180 / 6,000 اأق�صى قدرة )ح�صان/د.د(

45.0 / 1,750 ~ 2,750 33.8 / 5,000 23.7 / 4,000 اأق�صى عزم )كجم - م/د.د.(

المكابح

17″ (Φ325x30t) االأمامية

16″ (Φ305x11t) ABS مع الخلفية

التعليق

ماكفر�صون ناب�ش اأمامي

متعدد الو�صالت خلفي

االإطـارات

235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19

الأبـــعاد

  917/ 990 (958) / 1,016 (974) ال�صف االأول )مع فتحة �صقف(/ال�صف الثاني )مع فتحة �صقف(/ ال�صف الثالث حيز الراأ�ش )ملم(

  746/ 1,040 (1,060) / 1,052 ال�صف االأول/ال�صف الثاني )5 مقاعد(/ال�صف الثالث حيز االأرجل )ملم(

 1,344 / 1,480 (1,450) / 1,500 ال�صف االأول/ال�صف الثاني )مع �صتارة(/ال�صف الثالث حيز الكتفين )ملم(

القيم المذكورة اأعاله هي نتائج اختبارات داخلية ويمكن اأن تتغير بعد التاأكد من �صحتها.      ●
قد ال يتم توريد بع�ش من االأجهزة المو�صحة اأو المبينة اأعاله في هذا الكتالوج كاأجهزة قيا�صية، وقد يتم طرحها بتكلفة اإ�صافية.     ●

تحتفظ �صركة هيونداي موتور بحق تغيير الموا�صفات واالأجهزة دون اإخطار م�صبق.     ●
ا الختالف عملية الطباعة عن الحقيقة.  

ً
قد تختلف درجات االألوان المو�صحة قليالً عن االألوان الفعلية نظر ●

يرجى اال�صتعالم من الموزع للح�صول على معلومات وافية واال�صتف�صار عن مدى توّفر االألوان وتنا�صقها.   ●

مق�صورة بدرجتين من اللون البيج الداكنمق�صورة باللون الأ�صود

مق�صورة بدرجتين من لون وبر الجمل مق�صورة بدرجتين من اللون الع�صلي

(YR2) الفا اأورانج (RN7) تايغا براون  (R2F) رين فوري�صت (UE3) الجون بلو  (NKA) اأ�صود فانتوم (M2F) ماجنتيك فوري�صت (T2X) ف�صي تايفون (W3A) اأبي�ش جليدي (WW2) اأبي�ش كريمي

1,900 العر�ش االإجمايل 

1,646 مدا�ش العجالت 

1,900 الطول االإجمايل 

1,646 قاعدة العجالت 

 االرتفاع الكلي

)يت�صّمن رفرف ال�صقف(

1,656 مدا�ش العجالت 

الوحدة: ملم

الموا�صفات الألوان الداخلية

* قد تختلف المزايا والموا�صفات بين منطقة واأخرى. يرجى االت�صال بالوكيل المحلي في مدينتك.
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مجمع دار السالم

سلوى
طريق 

حالول
طريق مسيميرشارع 

 للديكور
د تقاطع قطر

بع
ع الوعب

شار شارع البستان

شارع السدر

طريق الدوحة السريع
ع النادي

شار

صالة عرض طريق سلوى - بعد تقاطع قطر للديكور

صالة عرض طريق سلوى

+974 3075 8058 8000 231
@hyundaimotorqatar

www.hyundai.com.qa


