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destul de restrictiv, care îți pune destul de serios 
la încercare mobilitatea. În configurație cu cinci 
locuri, adică prin renunțarea la cele două scaune 
din portbagaj și plierea lor sub podeaua acestuia, 
volumul util de încărcare ajunge la valoarea de 
607 litri, cu 22 mai mulți decât în cazul lui San-
ta Fe. De asemenea, se poate rabata și spătarul 
banchetei, obținându-se o suprafață de încărcare 
aproape plană.

Fără a dezamăgi, materialele folosite la fini-
sare trădează faptul că vorbim despre un model 
destinat în principal pieței americane, accentul 
căzând mai degrabă pe durabilitate decât pe 
eleganță. În schimb, nivelul dotărilor de confort 
e cu adevărat generos.  Echiparea Luxury, singura 
disponibilă, aproape că nici nu mai lasă loc pentru 
opționale, oferind cam tot ce ți-ai putea dori, de 
la tapițerie din piele și sistem de navigație până 
la trapă panoramică având deschidere parțială și  
volan încălzit.  

De asemenea, Hyundai Grand Santa Fe nu 
arată un comportament șovăielnic nici când vine 
vorba despre motorizare, fiind oferit doar în com-
pania unui diesel de 2,2 litri. Acesta dezvoltă  
197 CP și un cuplu motor maxim de 436 Nm, dis-
ponibil între 1800 și 2500 rpm, și nici nu cade în 
păcatul unui consum de combustibil mare, media 
înregistrată în test situându-se în jurul valorii de 
9 l/100 km. Ca dinamică, mașina nu uimește, dar 

nici nu dezamăgește. Greutatea destul de mare se 
face simțită la plecările de pe loc, sprintul până 
la 100 km/h depășind timpul de 10 secunde, în 
schimb reprizele sunt mulțumitoare atâta vreme 
cât motorul se află în plaja optimă de cuplu. Cu-
tia de viteze este ușor lentă la retrogradări, dar se 
spală de păcate prin fluența cu care jonglează cu 
cele șase rapoarte.

La drum lung, Hyundai Grand Santa Fe se 
face remarcat prin abilitatea de a trece relaxat 
peste denivelări, amortizoarele fiind destul de 
permisive și silențioase. În plus, ruliul nu ridică 
probleme pe virajele abordate mai cu avânt, asta 

neînsemnând că putem vorbi despre o ținută de 
drum cu tentă sportivă. În linii mari, comporta-
mentul dinamic e în ton cu specificul mașinii, 
fiind preponderent confortabil, fără a ridica pro-
bleme pe drumurile sinuoase. În off-road, siste-
mul 4x4 asigură mobilitate chiar și pe drumuri-
le cu aderență foarte redusă, însă viteza lui de 
reacție nu este tocmai un reper.

Trăgând linie și analizând toate datele, prețul 
de 47.707 euro (45.227 la ofertă) reprezintă 
principalul atu al lui Hyundai Grand Santa Fe. În 
schimbul acestei sume se oferă o mașină foarte 
încăpătoare, confortabilă, bine echipată și cu un 
comportament dinamic în regulă. Comparația cu 
modelele de gabarit similar simandicoase nu cred 
că își are rostul, modelul coreean jucând rolul de 
alternativă accesibilă, nu de concurent direct. Iar 
acest lucru îi reușește în cea mai mare parte!
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Propus la un preț atractiv, Hyundai 
Grand Santa Fe se face remarcat în 
special prin habitaclul încăpător 
și bine dotat, trenul de rulare 
confortabil și motorul diesel care 
reușește să găsească un echilibru 
bun între performanțe și consum. În 
plus, tracțiunea integrală îi conferă 
un caracter polivalent.

c oncluzie

Hyundai Grand Santa Fe 2.2 cRDi 4WD

Preț (euro)  47.707

Concurenți:  Jeep Grand Cherokee

Putere maximă (CP/rpm) 197/3800

0–100 km/h (s) 10.3

Viteză maximă (km/h) 200

Consum mediu ECE (l/100 km) 7,6

Emisii CO2 (g/km) 199

Propulsie Diesel, L4, 2200 cmc, cuplu maxim 436 Nm/ 
1800–2500rpm, cutie automată cu 6 trepte, trac țiu ne integrală

Caroserie SUV cu 7 locuri. L x l x h: 4915 x 1885 x 1695 mm. 
Ampatament: 2800 mm. Volum portbagaj: 607–1842 l.  
Masă la gol: 1977 kg

Date teHnice

ProPus la un Preț corect, Hyundai 
Grand Santa Fe Se remarcă prin 

conFort și sPațiu interior.

Locurile de pe cel de-al treilea 
rând de scaune nu sunt de 
decor, putând fi ocupate și de 
persoane adulte. Scaunele din 
față sunt confortabile și au  
reglare electrică.


