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عجلة قيادة مرنة
تقدم عجلة القيادة املرنة للسائق متعة االختيار بني ثالثة أمناط للقيادة 

)عادي/مريح/رياضي( وفًقا ملا يفضلونه. يوجد بعجلة القيادة مفتاح خاص 
يسهل التعامل معه وميكن تشغيله أو إيقاف تشغيله أثناء احلركة أو 

السكون.

التحكم اإللكتروني في الثبات/ التحكم في الدفع الرباعي
تعد خاصية التحكم اإللكتروني في الثبات/الدفع الرباعي وظيفة تعمل على احلد من مخاطر االنحراف عن الطريق عند دخول منحنى بسرعة عالية. تعمل 

خاصية التحكم في الدفع الرباعي على توزيع االحتكاك على العجالت اخللفية بينما تعمل خاصية التحكم اإللكتروني في الثبات على كبح العجالت 
اخللفية للمساعدة على التحكم في السيارة مقدًما، أي قبل عمل األنظمة التقليدية للتحكم اإللكتروني في الثبات. وتقدم هذه األنظمة أداًء أكثر استقرارًا 

من خالل مساعدة السائقني على التحكم في سياراتهم كلما أرادوا ذلك فضاًل عن زيادة سرعتها.

6 وسائد هوائية
مت تركيب وسائد هوائية فائقة األداء للحد من اإلصابات التي تلحق بالسائق وكذلك التي تلحق بالركاب في 

املقصورتني األمامية واخللفية. تعمل الوسائد الهوائية اجلانبية والستائرية على احلد من اإلصابات عند حدوث 
تصادم من اجلنب.

Without ESC

With ESC

ناقل حركة ذي ست سرعات
مت تطوير ناقل احلركة األوتوماتيكي ذي السرعات الستة في سيارة 

جراند سانتافي من حيث الكفاءة والتوفير واملتانة مبا يتيح للسائقني 
املتعة والراحة أثناء القيادة.



نظام املالحة والنظام الصوتي
نك نظام املالحة الذكي البالغ طوله 8 بوصات من التحكم بكل  كَّ ميمُ

راحة في معلومات القيادة املتنوعة والوسائط املتعددة. كما سيتملكك 
اإلعجاب التام أيًضا مبستوى وضوح الصوت اخلارج من الراديو 

واألقراص املضغوطة وامللفات الصوتية بصيغة MP3 من خالل نظام 
صوتي رائع )10 سماعات + مضخم صوت(. كما تتناسب األصوات 
االفتراضية واالختيارية مع نظام الصوت القياسي )6 سماعات(.    

* يتوفر نظام املالحة في بعض البالد فقط.

نظام حتكم عن بعد بعجلة القيادة
مدمج بعجلة القيادة عدة مفاتيح لذا ميكن للسائق بسهولة تشغيل ملفات الصوت ووظائف التحكم في 

الرحالت أثناء القيادة دون احلاجة إلى تشتيت الذهن وصرف االنتباه عن الطريق.

مجموعة املراقبة/ شاشة إل سي دي مزودة برقاقة ترانزستور
تعمل مجموعة املراقبة األكثر وضوًحا وتطورًا مع شاشة إل سي دي 

مزودة برقاقة ترانزستور 4,2 بوصات على سهولة عرض مدى واسع من 
كمل التصميم الداخلي لترسم  املعلومات عن حالة املركبة والقيادة، وتمُ

لوحة رائعة من إمكانيات جراند سانتافي.

شاشة عرض لكاميرا خلفية
تعمل الكاميرا اخللفية على تعزيز األمان عند قيادة السيارة وركنها عن 
طريق السماح للسائق برؤية ما خلف السيارة عبر شاشة أثناء الرجوع 

للخلف أو ركن السيارة.

نظام صوتي رائع )10 سماعات + مضخم صوت(

 نظام صوتي معيارينظام صوتي اختياري



باب خلفي إلكتروني
أضحت عملية حتميل األمتعة وتفريغها أمرًا أكثر سهولة بفضل املفتاح 

املثبت في مقعد السائق أو خاصية التحكم عن ُبعد أو زر الباب اخللفي 
حيث ميكن فتح الباب بطرف األصبع. 

خاصية طي مقاعد الصف الثاني
ُصممت مقاعد جراند سانتافي اخللفية لتوفير ُسبل الراحة القصوى 

للركاب. ومع توفر إمكانية طي مقاعد الصف الثاني عن ُبعد، مُيكن إنشاء 
مساحة كبرى لألمتعة عن طريق تفعيل رافعة.

تضمن سيارة جراند سانتافي الكفاءة املثالية في جميع املقاعد من الصف األول إلى الثالث مع تصميم داخلي عملي يوفر الراحة مهما كانت. 
صفان من املقاعد يسعان 7 أشخاص ميكن تقسيمهما بنسبة 4:2:4 كي يتسعا ملختلف أنواع األمتعة، صفان من املقاعد يسعان 6 أشخاص 

ويوفران استقاللية للركاب في الصف الثاني، وميكن طي صف ثالث من املقاعد مما يوفر أقصى درجات تنوع االستخدام. كل ما حتتاج إليه 
هو التخطيط مع عائلتك لقضاء رحلة بسيارة جراند سانتافي. 



فتحة سقف بانورامية
في جراند سانتافي، تتوفر فتحة سقف بانوراما أكبر من مثيالتها من خالل إزالة العمود املركزي لبطانة 

السقف واستخدام ستائر إلكترونية دوارة.

مكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج 
ميكن للسائق والركاب حتديد درجة احلرارة التي تناسبهم في حني أن 
نظام التهوية في الصف الثاني يتيح بيئة رائعة للجالسني في املقاعد 

اخللفية. 

تدفئة املقاعد والتهوية 
حتتوي مقاعد السيارة جميعها على أسطوانات حرارية للتدفئة في فصل 

الشتاء فضاًل عن وجود أجهزة التهوية بالوسائد السفلية والوسائد اخللفية 
وتسمح بتدفق الهواء البارد في السيارة لقيادة هادئة أثناء فصل الصيف.

)IMS( مقاعد إلكترونية للسائق والركاب ونظام الذاكرة املتكاملة
ميكن تعديل مقعد السائق واملقاعد االمامية للركاب بصورة تتناسب مع وضع اجلسم وراحتة وفقا للظروف الفيزيائية لكل فرد فى حني وجود دعامة أسفل 

الظهر رباعية االجتاهات  و مسند رأس متحرك فى االجتاهات االربعة املزود بزر للتحكم مما يوفر مزيدا من الراحة، يأتي مقعد السائق مزودا بخاصية 
نظام الذاكرة املتكاملة التى ميكن استعادة ةضع املقعد واملرأه اجلانبية تلقائياز.

مكيف هواء في الصف الثالث 
ميكن أيًضا للركاب في الصف الثالث التحكم في درجة احلرارة عبر 

استخدام نظام محدد لتدفئة الهواء أو تكييفه.



هيونداي معك أينما كنت...
إنها السيارة التي ستكتشف قدراتك غير املستغلة وتستلهم طاقتك

وتفتتح فصاًل جديًدا ومثيرًا في حياتك – جراند سانتافي.



أناقة وجمال التصميم الداخلي

ألوان التصميم الخارجي

أبيض كرميي
YAC

فضي المع
M8S

معدني زائد
P2S

فضي ثلجي
V9U

فيروزي كمياه احمليط
W9U

أخضر زيتوني
X9E

بيج صوفي
Y9Y

بني فاحت كلون القهوة العربية
N9N

أسود حالك
RB5

أحمر نبيتي
VR41,885
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الوحدة : ملم العجالتاألبعاد

المواصفات

7.5JX19 7.5 / إطارات معدنيةJX18 إطارات معدنية

املقاعد  مواد  الرمادي بدرجتني <  اللون 

بدرجتني < زخرفة الرمادي  اللون 

GL  تتوفر بنمط معدني

GLS  كاربون ثالثي األبعاد

تتوفر بكراسي من اجللد األصلي 
GLS Option

GLS 2  لون النسيج

GL  1 لون النسيج

اللون األسود < مواد املقاعد 

بدرجتني < زخرفة الرمادي  اللون 

املقاعد  مواد  بدرجتني <  البيج  اللون 

بدرجتني < زخرفة الرمادي  اللون 

املقاعد  البني < مواد  اللون  اللون األسود مع كراسي من 

بدرجتني < زخرفة الرمادي  اللون 

GL  خشب جوز من غينيا اجلديدةGL  جلد مستخرج من خشب البتوال

GLS  كاربون ثالثي األبعادGLS  كاربون ثالثي األبعادGLS  كاربون ثالثي األبعاد

تتوفر بكراسي من اجللد األصلي 
GLS Option

تتوفر بكراسي من اجللد األصلي 
GLS Option

تتوفر بكراسي من اجللد األصلي 
GLS Option

GLS  2 لون النسيجGLS  2 لون النسيج

GL  1 لون النسيجGL  1 لون النسيج

Engine

typeLambda(λ)Ⅱ 3.3 MPir 2.2 VGt

displacement (cc)3,3422,199

Max. power (ps / rpm)270 / 6,400197 / 3,800

Max. torque (kg.m / rpm)32.4 / 5,30044.5 / 1,800~2,500

Suspension

typefront / rear McPherson strut type / Multi-link type

shock absorberfront / rear Strut type (gas) / Shock absorber type (gas)

Brakes

General dual-diagonal, split-circuit, power-assisted braking system with EBD

front brake type2Wd / 4Wd Φ320 ventilated disc, floating caliper brakes with pads wear warning device

rear brake typewith aBS Φ302(2WD/4WD) solid disc, floating caliper brakes with pads wear warning device / Φ190 (2WD/4WD) high torque parking brake

aBS 4-wheel electronic, 4-sensor, 4-channel electronic brake distribution, brake torque distribution system (EBD)

Drive train

Fuel consumption 

co2 level (g/km)
2Wd259 (EU2)-

4Wd259 (EU2)212 (EU2)

Combined (ℓ/100km)
2Wd10.9 (EU2)-

4Wd10.9 (EU2)8.1 (EU2)

fuel tank capacity (litre)71

transmission6 speed a/T

4Wd drive systemactive on-demand

• القيم املذكورة أعاله هي نتائج اختبارات داخلية وميكن أن تتغير بعد التأكد من صحتها.     
• قد ال يتم توريد بعض من األجهزة املوضحة أو املبينة أعاله في هذا الكتالوج كأجهزة قياسية، وقد يتم طرحها بتكلفة إضافية.    

• حتتفظ شركة هيونداي موتور بحق تغيير املواصفات واألجهزة دون إخطار مسبق.    
• قد تختلف درجات األلوان املوضحة قلياًل عن األلوان الفعلية نظًرا الختالف عملية الطباعة عن احلقيقة.  
• يرجى االستعالم من املوزع للحصول على معلومات وافية واالستفسار عن مدى توّفر األلوان وتناسقها. 


