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مصدر اإلهلام
هل سبق لك االسمتاع إىل معزوفة طبيعية؟ لقد اسمتتعت سابًقا باالسمتاع إىل حفل موسييق بديع مجع 

بني أصوات الرياح والحساب واألمواج، يف مهشد ال ُينىس؛ مهشد رائع تعجز أي اكمريا عن التقاطه. 
إهنا تلك احلداثة اليت نسىع إلهيا وال ميكنك جتربهتا إال عندما يصبح ما حولك مما هو غري معروف أكرث 

املعروف. إهنا تلك املرحلة اليت نسىع أنا وسياريت امجليلة سانتايف إىل الوصول إلهيا.   









الذي جيعلها  األمر  وتصمميها؛  املقاعد  باإلضافة إىل جحم  استفادة قصوى  االستفادة مهنا  فقد جرى  الداخلية  املساحة  أما 
السيارة العملية املفضلة للك األوقات وللك أنواع رحالت العمل أو املتعة. وعىل وجه اخلصوص، ميكن تقسمي املقاعد اخللفية 
بطريقة 4:2:4، مما يرتك جمالًا اكفًيا للجلوس مع إماكنية محتيل السيارة باملتعلقات اليت حتتاج إىل مساحة طولية مثل الزالجات. 
وبدًءا من رحالت السفر واألمعال ووصولًا إىل احلياة العائلية اليومية ورحالت اصطحاب األطفال املختلفة، توفر سانتايف طرق 
جلوس متنوعة عن طريق استخدام املقاعد حيث يهسل تغيريها مبرونة كبرية لتشعر أنك تضيف هبا إىل حياتك ملسة من المكال. 

مل يعد منطقّيًا توقع مستويات خمتلفة من الراحة بني سيارات السيدان والسيارات الرياضية املتعددة األغراض. تصممي سيارة رائع يتسم بتصممي داخيل مرحي، ومقاعد رياضية ذات جودة 
فاخرة، ليضمن لك قيادة سلسة ورحلة هادئة. مكا أن السيارة مجتع بني أحدث املزايا والتقنيات اليت تقدم أعىل مستويات الراحة مع االستفادة باملساحة اليت ال جتدها إال يف سيارة من 
مك يه مثينة تلك  السيارات الرياضية املتعددة األغراض. وقد أصبحت سيارة سانتايف اجلديدة تاًما أكرث راحة، األمر الذي يوفر لك رحلة قيادة أو رحلة سفر ممتعة تذكرك -دون لكامت- 

اللحظات اليت نقضهيا مع العائلة. 



PA30BPA30A  نظام صويت معيارينظام صويت اختياري

مزجي مثايل من التقنيات املستقبلية وبيئة العمل
مع سانتايف، ال يمتتع سائق السيارة وحده مبتعة القيادة، فإن املساحة املخصصة لالستخدام كبيئة معل مع التخطيط األمثل الذي مجع بني أحدث المسات واملزايا يف السيارة تنح بقية الراكبني 

شعوًرا رائًعا باملتعة والراحة.

نظام التنقل والنظام الصويت بالسيارة
مُيكِّنك نظام التنقل الذيك البالغ طوله 8 بوصات من هيونداي من التحمك يف القيادة واملعلومات املتنوعة والوسائط املتعددة بلك 

 MP3 راحة. مكا سيمتلكك اإلجعاب التام أيًضا مبستوى الصوت يف الراديو واألقراص املضغوطة وامللفات الصوتية بتنسيق
حبيث تبدو األصوات حقيقية للغاية عن طريق نظام صويت رائع ميزي نظام الصوت األسايس يف السيارة )10 مساعات + مكرب(. 

مكا تتناسب األصوات القياسية واالختيارية مع نظام األصوات احمليطة الظاهرية )6 مساعات(.  * ُيعرض نظام التنقل خكيار 
إضايف يف السيارة يف بعض البالد احملددة فقط. 

مجموعة املراقبة / شاشة إل يس دي مزودة برقاقة ترانزستور
تعمل مجموعة املراقبة األكرث وضوًحا وتطوًرا مع شاشة إل يس دي مزودة برقاقة ترانزستور 4.2 بوصة عىل عرض معلومات 

واسعة عن حالة املركبة والقيادة، وتساعد يف إمكال التصممي الداخيل لرتمس لوحة رائعة من إماكنيات سانتايف اجلديدة. 





متتعك بالراحة يوقظ فيك متعة القيادة
ال يشء سيقف يف وجه شعورك باملتعة مع قيادة مثل هذه السيارة الرائعة واجللوس عىل مقعد وثري. أستطيع أن أشعر ومن ميع مبتعة هسولة الرحلة. يف معرض سييت سكيب، كنت معتاًدا عىل 

رؤيهتا من مجيع الزوايا وكأين اختذهتا سيارة يل من بعد جديد.

مكيف هواء أوتوماتييك مزدوج 
ميكن للسائق والراكب حتديد درجة احلرارة اليت تناسهبم يف حني أن نظام 

الهتوية يف الصف الثاين يتيح بيئة رائعة للجالسني يف املقاعد اخللفية. 

مكيف هواء أوتوماتييك مزدوج 
ميكن للسائق والراكب حتديد درجة احلرارة اليت تناسهبم يف حني أن نظام 

الهتوية يف الصف الثاين يتيح بيئة رائعة للجالسني يف املقاعد اخللفية. 

فتحة سقف بانورامية
يف سانتايف، تتوفر فتحة سقف كبرية لعرض بانورايم، ويه بذلك تقدم مزيًدا من االنفتاح مقارنة مبثيالهتا باستخدام أشعة 

مركزة وستائر دوراة للحامية من أشعة المشس.

جعلة قيادة مرنة
تقدم جعلة القيادة املرنة للسائق متعة االختيار بني ثالثة أمناط للقيادة )عادي/ريايض/مرحي( وفًقا ملا يفضلونه. وحتويل منط 

القيادة املدجم يف استخدام جعلة القيادة أمر هسل التشغيل، وميكن التحويل بني األمناط املختلفة أثناء القيادة أو قبل حترك املركبة.

اكمريا عرض خلفية
تعمل الاكمريا اخللفية عىل تعزيز القيادة اآلمنة وتساعد السائق عىل إيقاف السيارة يف ماكهنا احملدد حبيث تحمس له وتكنه 

من رؤية اجلزء اخلليف من السيارة من خالل جهاز مراقبة أثناء إيقافها أو حتريكها.



مساحة مخفة ومعلية
ال توفر سانتايف إحساس الراحة يف اجلزء األمايم من السيارة حفسب، وإمنا تمتتع املقاعد اخللفية بالراحة كذلك من أجل إمتاع العائلة لكها أثناء القيادة، ودون ذكر لملساحة الاكفية املخصصة 

لألمتعة، فإن لك رحلة سترتك داخلك ذكرى للراحة واملتعة واالسرتخاء.  

النظام الذيك للباب اخلليف 
ُيفتح الباب اخلليف أوتوماتيكيًا بعد الوقوف ملدة 3 ثواٍن بالقرب من حميط الباب اخلليف ممساًك باملفتاح الذيك؛ وبذلك تمتكن من 

فتح الباب اخلليف للسيارة يف هسولة حىت وإن اكنت يداك لكتامها مشغولتني. 

مساحة لألمتعة
مساحة ختزين كبرية تحمس بوضع العديد من األشياء واحلقائب الكبرية والضخمة. مكا تتوفر شاشة صغرى تبني مساحة األمتعة 

لتبدو مبظهر أنيق ومرتب.

إماكنية ثانية ليط املقاعد عن ُبعد
ُصت مقاعد سانتايف لتوفري ُسبل الراحة القصوى للراكب. ومع توفر إماكنية يط املقاعد عن بعد، مُيكن إنشاء مساحة كربى 

لألمتعة مع تنشيط الرافعة.

يط املقاعد الثانية 4:2:4
ميكن يط املقاعد اخللفية يف الصف الثاين بطريقة 4:2:4 األمر الذي 
يحمس بكفاءة أكرب اعمتاًدا عىل عدد الراكب وجحم األمتعة وشلكها. 

يط املقاعد الثانية 4:2:4
ميكن يط املقاعد اخللفية يف الصف الثاين بطريقة 4:2:4 األمر الذي 
يحمس بكفاءة أكرب اعمتاًدا عىل عدد الراكب وجحم األمتعة وشلكها. 



ال يعود السبب وراء وجوب تطوير أداء احملرك باسمترار إىل احلصول عىل طاقة كربى، ورد فعل رسيع، وأدىن معدالت للصوت واالهزتاز والضوضاء حفسب. وإمنا يبدو السبب األكرث 
أمهية تقليل اسهتالك الوقود واالنبعاثات الضارة. تقدم أنواع احملراكت الثالثة ثيتا 2.4 إم يب آي، المبادا 3.3 إم يب آي، وآر 2.2 املتوفرة يف سيارات سانتايف خربة قيادة بأفضل أداء 
لملحراكت، وهو ما ُيعد سابقة للرشكة عن الرشاكت املنافسة. أما عن تدابري السالمة احملمكة، بدًءا من التصممي ووصولًا إىل أفضل املعدات وأحدثها، فهي أيًضا غرس لثقة مل يهشدها 

السوق من قبل.

EU-2 نسب توفري الوقود معمتدة عىل معايري االحتاد األورويب *
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إسرتاتيجية الفوز بأفضل أداء والتوفري يف اسهتالك الوقود
ومع مسات األداء الرائع ومسات القيادة املتقدمة املتطورة اليت تضمن مستوى جيًدا من األمان ومن احلركة الفعالة، تبدو قيادة سانتايف خربة استثنائية عىل الدوام، يف أي مناخ ومع أي ظروف 

عىل الطريق.

التعليق األمايم واخلليف
وتوفر وظيفة التعليق األمايم املممص حديًثا ماكفريسون قيادة أفضل ومستوى ثبات أكرب أثناء القيادة أو إيقاف السيارة يف أماكن االنتظار. 

أما وظيفة التعليق اخلليف فتجعل املقصورة أكرث اتساًعا مما يه هيلع، وجتعل املقاعد أكرث راحة أثناء القيادة.

ناقل حركة بست رسعات
تكن التحسينات الظاهرة يف مستوى األداء التدرجيي يف الرسعة وقوة التحمل وكفاءة ناقل الرسعة اليدوي واألوتوماتييك ذي الرسعات 

الست السائقني من الشعور باملتعة واإلثارة والراحة أثناء القيادة يف آٍن واحد.

لوحة التحمك املساعدة للثبات الكهربايئ/سيارات الدفع الربايع
تعد لوحة التحمك املساعدة للثبات الكهربايئ/سيارات الدفع الربايع وظيفة تعمل عىل التقليل من خماطر القيادة برسعات عالية عىل طريق به 
منحنيات. توزع العجالت الرباعية اجلر عىل العجالت اخللفية بيمنا يعمل الثبات الكهربايئ عىل كبح العجالت األمامية ملساعدة لوحة التحمك 

عىل التحمك يف رسعة السيارة مقدًما، ويه مرحلة ما قبل معل أنمظة املساعدة يف الثبات الكهربايئ التقليدية. وتقدم هذه األنمظة أداًء أكرث 
استقراًرا من خالل مساعدة السائقني يف السيطرة عىل سياراهتم ورفع مستوى انطالق السيارة يف رشاقة أثناء القيادة.



اعتبارات تضع األرسة يف الطليعة
تمتزي السيارة هبيلك عايل الصالبة وأحدث أنمظة الوسائد اهلوائية، فضاًل عن إرساء مجموعة كبرية من جتهزيات األمان اليت ُأجريت علهيا حتسينات لتقرتب من المكال، حيث حتظى سيارة سانتايف 

بتقنيات متطورة ال هتمت بأمان راكهبا حفسب بل هتمت أيًضا بأمان املشاة. 

نظام الوسادة اهلوائية
تتع يف سيارة سانتايف بوسائد هوائية مزودة ملقعد السائق وملقعد الراكب املجاور للسائق، فضاًل عن وجود ستائر من وسائد هوائية 

لتقليل جروح الراكب يف حاالت التصادم اجلانيب.

نظام التحمك باملاكحب لملحافظة عىل الرسعة يف املنعطفات
الرسعة يف  لملحافظة عىل  باملاكحب  التحمك  »نظام  بفضل  املنحدرات  عند  إلكرتونّيًا يف رسعهتا  التحمك  من  يمتكن سائق سانتايف 

املنعطفات«.  وميثل النظام إحدى ممزيات سيارة سانتايف اليت تضمن قيادة ثابتة يف ظروف الطرق وأحواهلا املختلفة.



لون اهليلك + 
شبكة رادياتري مصنوعة من الكروم        

طالء أسود + 
شبكة رادياتري مصنوعة من الكروم

مصابيح زينون أمامية

مصابيح إلنارة الطريق من املصابيح 
الثنائية الباعثة للضوء

مصابيح LED خلفية

مقابض خارجية لألبواب مصنوعة من الكروم

قوالب خارجية مطلية بالكروم

مصادر اإلهلام؛ األناقة واجلاذبية

A. املرايا اخلارجية
حُتسن األسطوانات احلرارية املُثبتة بالسيارة رؤية السائق 

حىت يف أسوأ األحوال اجلوية. جتعل آليات يط املرايا 
وثنهيا معلية التشغيل يف متناول اليد. عالوًة عىل ذلك، تعمل 

مصابيح األبواب مكصابيح تكرار جانبية مكا أهنا دالالت 
عىل روعة التصممي وتفوق قدرة التشغيل.  

B. محالة السقف
تضيف محالة السقف الملسة الهنائية عىل تصممي الشلك 
اخلاريج الستمكال ديناميكية وأناقة السيارات الرياضية 

املتعددة األغراض.

C. مصباح إيقاف محمول عاٍل
يتنامغ مصباح اإليقاف احملمول عالًيا مع الباب اخلليف، 

مع مصابيح محراء زاهية تعمل عىل زيادة قدرتك عىل رؤية 
حركة املرور من خلفك إذا ما أردت استخدام املاكحب.

D. مصابيح الضباب ومصابيح االنعطاف
تعزز مصابيح الضباب من الرؤية يف حالة الضباب الكثيف 

أو هبوط األمطار. بيمنا تعزز مصابيح االنعطاف الرؤية 
اجلانبية أثناء االنعطاف لتحسني مسات األمان أثناء القيادة.

E. اكمت صوت جمدول
مينح تصممي أنبوب غاز العادم املزدوج املُزود بالسيارة أداء 

عالًيا ممتزًيا حيمل الطابع الريايض األورويب.

F. جنوط معدنية مقاس 17 بوصة
تمتتع سيارة سانتايف خبفة يف الوزن، مع قوة أداء 

استثنائية، حيث تثل العجالت ذات التصممي املُركب صورة 
السيارة الرياضية احلديثة املتعددة األغراض.

G. جنوط معدنية مقاس 18 بوصة
تمتزي سانتايف باألناقة واملظهر الريايض يف آٍن واحد 
فضاًل عن قدرة ثبات ممتازة وقدرة محتل أثناء القيادة.

H. جنوط معدنية مقاس 19 بوصة
إطارات معدنية عريضة ذات تصممي فاخر لتعزيز قدرة قيادة 

سيارة سانتايف الديناميكية وصورهتا املُطورة.
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نظام صوت أسايس )متوفر يف السيارات اليت يتوفر هبا نظام التنقل(

كرايس مرحية مغطاة جبلد أسود أنيق

نظام حتمك عن ُبعد بعجلة القيادة

نظام للتحمك بسري السيارة

مصادر اإلهلام؛ قدرة التشغيل واجلاذبية

A. املفتاح الذيك وزر تشغيل احملرك
ُيعد املفتاح الذيك أداة هسلة االستخدام لتأمني إغالق 

األبواب أو لفتحها، بيمنا ميكن تشغيل احملرك بلك راحة 
مبجرد ملسة عىل زر تشغيل احملرك.

B. نظام الذاكرة املتاكمل
يحمس نظام الذاكرة املتاكمل باستعادة ملفني تعريفيني 

تلقائّيًا عن وضع املقعد واملرايا اخلارجية. 

C. إماكنية تعديل مقعد السائق وفق 12 وضًعا
تتع بإماكنية تعديل مقعد السائق إىل مثانية أوضاع 

خمتلفة لراحة أعىل الفقرات الَقَطنية بالظهر، فضلًا عن أربعة 
أوضاع أخرى خمتلفة لراحة هائلة أثناء القيادة.

D. تدفئة املقاعد والهتوية
حتتوي مقاعد السيارة مجيعها عىل أسطوانات حرارية للتدفئة 

يف فصل الشتاء فضلًا عن وجود أجهزة الهتوية بالوسائد 
السفلية والوسائد اخللفية وتحمس بتدفق اهلواء البارد يف 

السيارة لقيادة هادئة أثناء فصل الصيف.

USB مقابس إدخال مساعدة ووصالت .E
ُزودت سيارة سانتايف بنظام مسيع عايل األداء، ومقابس 
اإلدخال املساعدة، ووصالت USB لمتكينك من االسمتاع 

مللفات MP3 وأشاكل أخرى من املقاطع املوسيقية.

F. ماكحب التثبيت الكهربائية
ُتَفعَّل ماكحب التثبيت الكهربائية تلقائًيّا عند توقف املركبة عىل 

التالل لمتنعها من التدحرج واالنزالق عند إعادة التشغيل. 

G. صندوق تربيد يف علبة القفازات
يتسع صندوق التربيد املوجود بعلبة القفازات عىل حنو اكٍف 

لتخزين املرشوبات وتربيدها أثناء األجواء احلارة.

H. الستائر اجلانبية اليدوية
ستائر لألبواب اخللفية من الدرجة األوىل جحتب أشعة المشس 

وتعزز من خصوصية مقصورة السيارة.  
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مرآة إلكرتونية من الكروم )ُمثّبت هبا بوصلة(



أناقة وجمال التصميم الداخلي

ألوان التصميم الخارجي

اللون الرمادي بدرجتني < مواد املقاعد 

< زخرفة الرمادي بدرجتني  اللون 

GL  تتوفر بمنط معدين

GLS  اكربون ثاليث األبعاد

تتوفر بكرايس من اجللد األصيل 
GLS Option

GLS 2  لون النسيج

GL  1 لون النسيج

اللون األسود < مواد املقاعد 

اللون الرمادي بدرجتني < زخرفة

اللون البيج بدرجتني < مواد املقاعد 

اللون الرمادي بدرجتني < زخرفة

حزمة ذات لون بين < مواد املقاعد 

حزمة ذات لون بين < زخرفة

GL  خشب جوز من غينيا اجلديدةGL  جلد مستخرج من خشب البتوال

GLS  اكربون ثاليث األبعادGLS  اكربون ثاليث األبعادGLS  اكربون ثاليث األبعاد

تتوفر بكرايس من اجللد األصيل 
GLS Option

تتوفر بكرايس من اجللد األصيل 
GLS Option

تتوفر بكرايس من اجللد األصيل 
GLS Option

GLS  2 لون النسيجGL  2 لون النسيج

GL  1 لون النسيجGL  1 لون النسيج

1,880
1,628*1,639*

الوحدة : ممل األبعاد

المواصفات

Engine
typetheta)θ(Ⅱ 2.4 MPiLambda)λ(Ⅱ 3.3 MPiR 2.2 VGt

Displacement )cc(2,3593,3422,199
Max. power )ps / rpm(176 / 6,000270 / 6,400197 / 3,800

Max. torque )kg.m / rpm(
M/t23.1 / 3,750-43.0 / 1,800 ~ 2,500
A/t23.1 / 3,75032.4 / 5,30044.5 / 1,800 ~ 2,500

Suspension
type Front / RearMcPherson strut type / Multi-link

Shock absorber Front / RearStrut type )gas( / Shock absorber type )gas(
Brakes
GeneralDual-diagonal, split-circuit, power-assisted braking system with EBD 

Front brake type2-wheel drive / 4-wheel driveΦ320 ventilated disc, floating caliper brakes with pads wear warning device

Rear brake typewith ABSΦ302 )2-wheel drive / 4-wheel drive( solid disc, floating caliper brakes with pads wear warning device / 
Φ190 )2-wheel drive / 4-wheel drive( high torque parking brake

ABS4-wheel electronic, 4-sensor, 4-channel electronic brake distribution, brake torque distribution system )EBD(
Drive train

type
 Manual transmission Automatic transmission

theta)θ(Ⅱ 2.4 MPiR 2.2 VGttheta)θ(Ⅱ 2.4 MPiLambda)λ(Ⅱ 3.3 MPiR 2.2 VGt

Fuel consumption
Co2 level )g/km(

2-wheel drive210 )EU-2(174 )EU-2(225 )EU-2(-194 )EU-2(
4-wheel drive215 )EU-2(174 )EU-2(225 )EU-2(235 )EU-2(194 )EU-2(

Combined )ℓ/100km(
2-wheel drive8.8 )EU-2(6.6 )EU-2(9.4 )EU-2(-7.4 )EU-2(
4-wheel drive9.0 )EU-2(6.6 )EU-2(9.4 )EU-2(9.9 )EU-2(7.4 )EU-2(

tire235 / 65 R17, 235 / 60 R18, 235 / 55 R19
Fuel tank capacity )liter(64

transmission6-speed
4-wheel drive systemActive on-demand

• القمي املذكورة أعاله يه نتاجئ اختبارات داخلية وميكن أن تتغري بعد التأكد من حصهتا.     
• قد ال يمت توريد بعض من األجهزة املوحضة أو املبينة أعاله يف هذا الكتالوج كأجهزة قياسية، وقد يمت طرحها بتلكفة إضافية.    

• حتتفظ رشكة هيونداي موتور حبق تغيري املواصفات واألجهزة دون إخطار مسبق.    
• قد ختتلف درجات األلوان املوحضة قلياًل عن األلوان الفعلية نظًرا الختالف معلية الطباعة عن احلقيقة.  
• يرىج االستعالم من املوزع للحصول عىل معلومات وافية واالستفسار عن مدى توّفر األلوان وتناسقها. 
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*Wheel tread  •17  ̋alloy wheels )Front/rear( : 1,633/1,644  •18  ̋alloy wheels )Front/rear( : 1,628/1,639  •19  ̋alloy wheels )Front/rear( : 1,628/1,639 NKA  أسود المع  

T6S  فيض بون معدن التيتانيوم   

W8U  فريوزي مكياه احمليط  

N3S  فيض المع   PW6  كريستال أبيض  

VR6  أمحر نبييت  Y8Y  بيج صويف  

3M  أبيض بلون الفانيليا  NCW  أبيض كرميي  

N8N  بين فاحت لكون القهوة العربية  


