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מידע טכני אבזור

אביזרי תפעול
• מערכת Start & Stop להדממת המנוע בעת עצירה, כחלק מטכנולוגיית          

BlueMotion-ה
• נעילה מרכזית עם שלט מפתח קפיצי הכוללת פתיחת תא מטען

• חלונות חשמליים
• מראות צד מתכוננות ומתקפלות חשמלית עם הפשרת אדים

• מערכת הטיה אוטומטית בנסיעה לאחור במראה ימנית
• תאורת סביבת רכב משולבת במראות הצד 

• מראה מרכזית מתכהה
• חיישן גשם

• הגה כוח מסוג Servotronic בעל קשיחות מותאמת למהירות הנסיעה
• מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת ל-3 איזורים קלימטרוניק

• פתחי מיזוג לנוסעים מאחור
• מערכת שמע מדגם Composition Media עם מסך מגע "8 תומכת   

CD + מובנית BT ודיבורית USB חיבור ,SD קורא ,MP3 בקבצי 
• 4 רמקולים ו- 4 טוויטרים

• שקע AUX לחיבור נגן חיצוני 
• מחשב דרך מורחב

• מערכת App Connect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car Play )אפל(                 
 או Android Auto )גוגל(*  

• שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך
• בקרת שיוט עם פונקציית הגבלת מהירות

• מצלמה אחורית מקורית
Coming Home Leaving Home מערכת תאורת חנייה •

• מראות איפור משולבות בסוככי השמש 
Immobilizer שולל הנעה מקורי •

אביזרי תפעול
• Active Info Display- לוח מחוונים דיגיטלי

• מערכת Keyless Access לגישה והנעה ללא מפתח
Area View - 360 מערכת מצלמות •

Park Assist מערכת סיוע לחניה •
• חיישנים קדמיים ואחוריים

• מחשב דרך "Premium" עם מסך צבעוני
• פתח גישה לתא המטען מהמושב האחורי

• מראות איפור מוארות משולבות בסוככי השמש
• מערכת לבחירת פרופיל נסיעה - במנוע 2.0 ל׳ בלבד

אביזרי בטיחות
ABS- Anti Locking Brake System מערכת למניעת נעילת גלגלים •

 EDL- Electronic Differential Lock מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית •
XDS מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית מורחבת •

• מערכת להעברה יעילה של כוח המנוע אל הכביש
TCS -Traction Control System   

  ESC- Electronic Stability Control מערכת בקרת יציבות אלקטרונית •
BAS- Brake Assist System מערכת סיוע בבלימות חירום •

Autonomous Emergency Braking System -מערכת בלימה אוטומטית בעיר •
Front Assist - מערכת שמירה וניטור מרחק מלפנים •

Fatigue Detection מערכת להתראת עייפות •
Extended and Crash מערכת אקטיבית להגנה על הולכי רגל •
• בלם יד חשמלי עם פונקצית Auto Hold למניעת הידרדרות
Multi Collision Brakes מערכת לבלימת הרכב אחרי תאונה •

• תאורת נהיגת יום ייעודית
• פנסי ערפל משולבים בפגוש הקדמי לתאורת פניה

• זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
• זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו

• זוג כריות אוויר וילון לאורך הרכב
• כרית אוויר לשמירה על ברכי הנהג

• מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית ימנית בצד הנוסע
• זוג חגורות בטיחות קדמיות פירוטכניות עם כוונון לגובה וקדם מותחן

• 3 חגורות בטיחות אחוריות מעוגנות ב-3 נקודות 
• 3 משענות ראש אחוריות מונמכות להגדלת שדה הראיה

• מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
• נקודות עיגון Isofix להתקנה קלה ובטוחה של שני מושבי בטיחות לילדים 

במושב האחורי
• 4 בלמי דיסק

• גלגל חלופי קטן מידות 

אבזור פנימי
• גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור

"PAKATA" ריפודי אריג מדגם •
• מושבים קדמיים מתכווננים לגובה ועם תמיכה במותניים

• משענת יד קדמית בעלת תא אחסון
• תאורת קריאה אישית מלפנים 

• מאפרה ומצת
• מחזיק כוסות מלפנים ומאחור

• משענת מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת ל- 1/3 ו- 2/3
• תא כפפות מקורר עם תאורה - ננעל ומקורר

• שקע 12V בקונסולה המרכזית, מאחור ובתא המטען
• 2 אפשרויות גובה לרצפת תא המטען

• תאורה בתא המטען
• תא אחסון בדשבורד

אבזור חיצוני
 235/55 R18 צמיגים בגודל •

"KINGSTON" חישוקי סגסוגת מדגם •
• חלונות אחוריים ושמשה אחורית כהים )65%(

• תאורת לד קדמית
• פסי כרום מסביב לשמשות הצידיות ובצדי הרכב

אבזור פנימי
• עיטורי כרום משולבים בקונסולה המרכזית

Comfort  מושבים קדמיים מסוג •
• חימום במושבים הקדמיים

• מושב הנהג הינו ErgoActive עם 14 אפשרויות כיוונון
• תמיכה חשמלית לגב התחתון במושב הנהג עם 4 אפשרויות כיוונון 

• פונקציית מסאז' במושב הנהג
• כיוונון ידני של גובה המושבים הקדמיים ומשענת ראש

ArtVelours ריפוד עור משולב אריג מדגם •
• משענת מושב הנוסע הקדמי מתקפלת למשטח לנוחות מרבית 

• מגירות אחסון תחת מושב הנוסע
• מגשים מתקפלים בגב המושבים הקדמיים

• כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים
• תאורה פנימית בחלקו התחתון של חלל הרכב

אבזור חיצוני
 215/65 R17 צמיגים בגודל •

"Montana" חישוקי סגסוגת מדגם •
• תאורת לד בלוחית רישוי

• תאורת לד אחורית
• בתי מראות וידיות בצבע הרכב

• מנורות איתות במראות הצד
• מסגרת גריל קדמי עם ציפוי כרום

• פסי נשיאה בצבע שחור

אביזרי בטיחות
  ACC- Adaptive Cruise Control מערכת בקרת שיוט אדפטיבית •

• פונקציית Maneuver Braking - בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

* כיום נתמך רק ע״י אפל

רמת גימור Trendline 1.4 ל׳

רמת גימור Comfortline כוללת בנוסף: )1.4 ל׳, 2.0 ל׳(

מנוע
ותיבת

הילוכים

DSG, 7 הילוכים DSG, 6 הילוכים  תיבת הילוכים 

1,3951,984 סמ"ק נפח מנוע

4/44/4 מספר צילינדרים/שסתומים למנוע
25.5/1,500-3,50032.6/1,700-4,500 סל"ד/קג"מ מומנט מרבי

150/5,000-6,000180/3,940-6,000 סל"ד/כ"ס הספק מרבי

200208 קמ"ש מהירות מרביתביצועים

7.7 9.2 שניות  תאוצה 100-0 קמ"ש

7.49.1 ליטר/100 ק"מ צריכת דלק בנסיעה עירונית

5.56.4 ליטר/100 ק"מ צריכת דלק בנסיעה בין עירונית

6.17.4 ליטר/100 ק"מ צריכת דלק בנסיעה משולבת

140170  גרם/ק"מ פליטת CO2 משולבת

1,5771,749 )1,607(  ק"ג משקל עצמי )comfort(משקלים

)comfort( ק"ג משקל מורשה  )558556 )558

)comfort( ק"ג משקל כולל )2,0602,230 )2,090

מידות
הרכב

4,4864,486 מ"מ אורך

1,8391,839  מ"מ רוחב )ללא מראות(

1,6221,644 מ"מ גובה

2,6772,677 מ"מ מרחק סרנים

11.511.5 מ' קוטר סיבוב

60 58 ליטר קיבולת מיכל דלק

מידות
תא מטען

615615 ליטר  נפח תא מטען

1,6551,655 ליטר נפח תא מטען עם מושבים מקופלים

985985 מ"מאורך

1,0041,004 מ"מרוחב בין בתי גלגלים

BMT 1.4 ל'  150 כ"ס
  2X4 הנעה 2.0 ל'  180 כ"ס BMTמפרט טכני

  4X4 הנעה

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

קוד
דגם

רמת גימורדגם
 ציון

בטיחות

296BMT DSG 150 כ"ס TSI '1.4 ל Trendline4
298BMT DSG 150 כ"ס TSI '1.4 ל Comfortline4
302BMT DSG 180 כ"ס TSI '2.0 ל Comfortline4

* נתון המשקל העצמי כולל מיכל דלק מלא עד 90% ואת משקל הנהג )75 ק"ג(. נתוני המשקל העצמי והמורשה מבוססים 
על נתוני היצרן ועשויים להשתנות בהתאם לאבזור הרכב. נתוני צריכת הדלק המופיעים בקטלוג מבוססים על משקל הרכב 

ללא תוספת אבזור.
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צבעים

**  הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

5זיהום מירבי 6 7 8 9 10 11 12 13 זיהום מזערי1514 1 2 3 4

דגם
נתוני צריכת דלק בליטרים 

דרגתל - 100 ק"מ
זיהום אוויר בינעירוניתעירונית

BMT DSG  150 כ"ס TSI '7.45.513 1.4 ל
BMT DSG  180 כ"ס TSI '9.16.414 2.0 ל

EC/715/2007 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן 
יתכן פער בין נתוני צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל


