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2023 Hyundai Santa Cruz AWD Ultimate  - specifikace  CZ 
 
S3B – Twilight Black 
NNB – Black Leather 
 
Code Description Class MSRP 
 
SZ1SDA25D40 Base Vehicle Price STD $46,899.00 
STDEN Engine: 2.5L Turbo GDI MPI DOHC 16-Valve I4 CVVT STD N/C 
STDTN Transmission: 8-Speed DCT w/SHIFTRONIC STD N/C 
 Includes drive mode select and paddle shifters. 
 
STDAX 3.316 Axle Ratio STD N/C 
STDGV GVWR: 2,600 kgs STD N/C 
STDTR Tires: 245/50R20 All-Season STD N/C 
STDWL Wheels: 20" x 7.5J Black Aluminum STD N/C 
STDST Heated & Ventilated Front Bucket Seats STD N/C 
 Includes 8-way power adjustable driver's seat with 2-way power lumbar support. 
 
STDTM Leather Seat Trim STD N/C 
STDRD Radio: Bose AM/FM/HD Radio/MP3/XM Premium Audio STD N/C 
 Includes 10.25" wide high resolution touchscreen display, onboard navigation 
 system with traffic flow incident data via HD Radio (HERE), 8 speakers, wired 
 Android Auto and Apple CarPlay, Bluetooth hands-free phone system, USB 
 connectivity and BlueLink connected vehicle system. 
 
PAINT Monotone Paint Application STD N/C 
NNB  Black OPT N/C 
S3B  Twilight Black OPT 200.00 
 
 Sub Total  $47,099.00 
 Freight  1,825.00 
 Sub Total  $48,924.00 
 
 
 Total Vehicle Price    $48,924.00 
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Seznam funkcí 
Výkonnostní funkce 
✓ Smartstream 2.5L Turbo-GDI + MPI DOHC 16-ventilový řadový 4-válcový motor 
✓ HTRAC™ Pohon všech kol (AWD) 
✓ 8stupňová dvouspojková převodovka (mokrého typu) s manuálním režimem SHIFTRONIC® 
✓ Řadicí páky 
✓ Výběr režimu pohonu 
✓ Režimy ovládání více terénů 
✓ Elektrická parkovací brzda 
Bezpečnostní prvky 
✓ Asistent pro odvrácení kolize vpředu (FCA) s detekcí chodců, cyklistů a odbočení na křižovatce 
✓ Adaptivní tempomat (ACC) s funkcí stop-and-go 
✓ Asistent pro sledování jízdního pruhu (LFA) 
✓ Asistent pro jízdu v pruzích (LKA) 
✓ Upozornění na pozornost řidiče (DAW) 
✓ Asistent dálkových světel (HBA) 
✓ Upozornění na cestující vzadu (ROA) 
✓ Asistent pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu (BCA) 
✓ Asistent pro odvrácení kolize v zadní křižovatce (RCCA) 
✓ Upozornění na bezpečné opuštění (SEW) 
✓ Inteligentní asistent omezení rychlosti (ISLA) 
✓ Monitor slepého úhlu (BVM) 
✓ Monitor prostorového zobrazení (SVM) 
✓ Dálniční asistent jízdy (HDA) 
✓ Zpětná kamera 
✓ Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) 
✓ Dočasná kompaktní náhradní pneumatika 
✓ Řízení stability vozidla (VSM), elektronický stabilizační systém (ESC) s 
Systém kontroly trakce (TCS) 
✓ Protiblokovací systém (ABS) s elektronickým rozdělením brzdné síly (EBD) 
✓ 6 airbagů 
 
 
Prvky interiéru 
✓ Kožené sedací plochy 
✓ 8-cestné elektricky nastavitelné sedadlo řidiče 
✓ Elektricky ovládaná bederní opěrka sedadla řidiče 2 směry 
✓ Zadní sklápěcí sedáky dělené v poměru 60/40 
✓ Vyhřívaná přední sedadla 
✓ Odvětrávané přední sedadlo 
✓ 10,25" dotykový navigační systém s Android Auto™ a Apple CarPlay™ 
✓ Bose® AM / FM / HD Radio / MP3 / XM prémiový audio systém s 8 reproduktory 
✓ Systém připojeného automobilu BlueLink® 
✓ Dva přední USB porty (1x napájení / data a 1x vysoký výkon) 
✓ Duální zadní nabíjecí port USB 
✓ Bezdrátová nabíjecí podložka 
✓ Bluetooth® hands-free telefonní systém 
✓ Černá látková čalounění stropu 
✓ Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky 
✓ Vyhřívaný volant 
✓ Padací podložka a obložení dveří, potažené látkou 
✓ Měkké dotykové dveřní panely 
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✓ Klimatizace, dvouzónová automatická regulace teploty s automatickým odmlžovačem 
✓ Režim Multi-Air 
✓ 2. řada větracích otvorů HVAC 
✓ 10,25" plně digitální displej přístrojového štítu 
✓ Elektricky ovládané zámky dveří a víka zavazadlového prostoru 
✓ Elektrická okna s přední automatickou ochranou nahoru / dolů a sevření 
✓ Bezkontaktní tlačítko se startem stisknutím tlačítka 
✓ Dálkové spuštění motoru na klíčence 
✓ Elektrochromatické zpětné zrcátko s HomeLink® 
✓ Ambientní osvětlení interiéru 
✓ LED vnitřní osvětlení 
Vnější prvky 
✓ Celoroční pneumatiky P245/60R18 
✓ Celoroční pneumatiky P245/50R20 
✓ 20" kola z lehkých slitin 
✓ Automatické světlomety 
✓ LED světla pro denní svícení 
✓ LED opakovače bočních zrcátek 
✓ LED světlomety 
✓ LED zadní světla 
✓ LED nákladní světlo (střešní montáž) 
✓ LED osvětlení postele (2 boční montáž) 
✓ Střešní podrážky 
✓ Leskle černá zpětná zrcátka; vyhřívaná 
✓ Dveřní kliky v barvě karoserie 
✓ LED DRL, polozrcadlový typ 
✓ Přední maska chladiče a emblém, tmavě chromovaný 
✓ Obložení předního nárazníku, tmavě chromované 
✓ Kryt předního podběhu, tmavě chromovaný 
✓ Rukojeť víka zavazadlového prostoru, tmavě chromovaná 
✓ Elektricky ovládané střešní okno 
✓ Solární přední sklo 
✓ Akusticky laminované čelní sklo 
✓ Zadní sklo pro větší soukromí 
✓ Zadní posuvné skleněné okno s rozmrazovačem 
✓ Aero stěrače 
✓ Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem 
✓ Plechové lisované kompozitní lůžko 
✓ Uzamykatelný úložný prostor pod postelí 
✓ Úložné prostory postele na bočních stěnách 
✓ Těžké nákladní D-kroužky 
✓ Integrovaný kryt toneau (instalovaný ve výrobě) 
✓ Duální C-kanál nastavitelný užitkový kolejnice a výztuha 
✓ 115V elektrická zásuvka (v úložišti na bočnici) 
✓ Multifunkční víko zavazadlového prostoru 
✓ Integrované boční schůdky zadního nárazníku 
✓ Černé boční schůdky 
✓ Černé přední a zadní kryty podběhu 
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