


מבחוץ, היא תופסת את המבט עם עיצוב אייקוני. 
מבפנים, היא מעוררת את תשומת הלב עם אבזור 

ייחודי שירגש אותך בכל נסיעה. זו היא סיאט אטקה 
החדשה, המציעה לך חווית נהיגה עוצרת נשימה.
בכל מקום, בכל זמן, אתה יכול להביע את עצמך 

בכל העוצמה עם טכנולוגיית קצה ועיצוב ספורטיבי 
מעורר השראה.

 DRIVEN BY
DESIRE

עיצוב



סיאט אטקה החדשה מזמינה אותך ליהנות מיותר.
יותר ביצועים, יותר יעילות והרבה יותר אבזור מתקדם

 המשתלבים יחד כדי לאפשר לאופי הדינאמי שלך 
 *SEAT DYNAMIC DRIVE לפרוץ החוצה. עם מערכת

תוכל לשנות בכל רגע את סגנון הנהיגה שלך על ידי מצבי: 
NORMAL • ECO • INDIVIDUAL • SPORT

EXCELLENCE / EXCELLENCE + ברמת גימור*

 POWERFUL 
IN EVERY WAY

ביצועים



כל חלק באטקה תוכנן כדי להשתלב בקצב החיים 
הדינאמי שלך. החל מטכנולוגיית חיישני חניה 

אחוריים בתצוגה גראפית, המאפשרים לרכב להיכנס 
באופן מושלם לכל חנייה ועד למערכת מצלמות

TOP VIEW* מתקדמת המציעה שדה ראייה רחב של 

360O מעלות על הסביבה שלך.

*ברמת גימור + EXCELLENCE בלבד

CHANGE YOUR
POINT OF VIEW

טכנולוגיה



סיאט אטקה החדשה מאפשרת לך להשאיר את
השגרה מאחור. תוכל להאיץ ולהרגיש מוגן, בזכות 

מערכות הבטיחות המתקדמות שיגנו עליך ועל
המשפחה שלך ויספקו לכם מעטפת הגנה מיטבית.

NEVER LIMIT
YOURSELF

בטיחות

מערכת Front Assist - מערכת אוטונומית חכמה 

המנטרת מרחק מלפנים ומתריעה בפני סכנות. 
במקרים בהם המערכת מזהה סכנה, היא 

 City( מאטה את הרכב ואף בולמת בלימת חירום
Emergency Braking(. מערכת זו קיימת בכל רמות 

הגימור כדי שתקבלו את הבטיחות הגבוהה ביותר, 
וצמצום הסיכויים לתאונה.

*מערכת Blind Spot Detection - מערכת 

המבוססת על רדאר אחורי המסייעת לנהג להבחין 
ברכבים ב"שטח מת". המערכת כוללת בתוכה 

התראת תנועה צולבת בזמן נסיעה לאחור.

STYLE+ החל מרמת גימור*



חוויית הנהיגה המושלמת מתאפשרת גם בזכות 
.*FULL LINK מערכת המולטימדיה המתקדמת

המערכת מציעה חיבור אופטימאלי בין מכשיר 
הסמארטפון שלך לבין מערכת המולטימדיה 

.ATECA -המקורית של ה
 ציידנו את ממשק הנהג במגוון עשיר של 

טכנולוגיות קצה, אשר עומדות לרשותך על גבי 
מסך מגע איכותי וגדול, שליטה במצב הנהיגה, 

מערכת סאונד איכותית, גישה אינטואיטיבית 
לסמארטפון ולכל המדיה שאתה אוהב וצריך.

EXCELLENCE / EXCELLENCE + ברמת גימור*

PLAY IT WILD
מערכת מולטימדיה



צבעי הרכב
4K קפה 9P 2לבןY לבן נבאדה

1Z שחור F6 אפור 8E כסף

8T אדום 0F כחול J0 כתום

XCS

XCSS

S

SS

XCSXCS

XCS



מנוע
טכנולוגיית TSI( Turbocharged Stratified Injection(גדישת טורבו 

1,395סמ"קנפח מנוע 

תיבת 7 הילוכים, אוטומטית, DSGתיבת הילוכים 

 5,000-6,000 / 110סל"ד / קו"ט הספק מרבי 

5,000-6,000 / 150סל"ד / כ"ס 

1,500-6,000 / 25.5סל"ד / קג"מ מומנט מרבי 

198קמ"שמהירות מרבית 

8.6שניות תאוצה 0-100 קמ"ש 

15.7 / 20.4 / 18.2  ק"מ / ליטר צריכת דלק )עירוני / בין עירוני / משולב(

הזרקה ישירה / בנזין 95 אוקטן נטול עופרתמערכת הזרקת דלק / סוג דלק 

אירו EU6( 6(תקן זיהום אוויר 

ATECA 1.4TSI 150HP DSG דגם

STYLE / EXCELLENCEמרכב

5מספר דלתות 

1,375ק"ג משקל עצמי כולל נהג

1,920ק"ג משקל כולל מותר 

  510 / 1,604ליטרנפח תא מטען / בקיפול מושבים אחוריים

4,363מ"מ אורך 

1,841מ"מ רוחב 

  1,601 / 1,615מ"מ גובה / תוספת מסילות גג

1,576 / 1,541מ"מ שלוחה קדמית / אחורית

2,638מ"מ מרחק סרנים 

187מ"ממרווח גחון

1,600ק"ג משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים*

680ק"ג משקל מותר לגרירת גורר ללא בלמים*

50ליטרנפח מיכל דלק 

*על פי תקנות יצרן

)Kessy( הנעה ופתיחה ללא מפתח)Cross Traffic( מערכת זיהוי כלי רכב ב ”שטח מת”התראה בעת תנועה אחורית צולבת



STYLESTYLE +EXCELLENCEמערכות עזר

)Electronic Stability Control( E.S.C מערכת

)Anti-Lock Braking System( A.B.S מערכת

)Traction Stability Control( T.S.C מערכת

)Brake Assist System( B.A.S מערכת

מערכת X.D.S נעילת דיפרנציאל אלקטרונית

מערכת Hill Hold Control( H.H.C( סיוע בזינוק בעלייה

Auto Hold Function מערכת

מערכת Start & Stop  - לכיבוי והנעת המנוע בעצירות המונעת פליטת מזהמים מיותרים

 )Multi Collision Braking System( למניעת תאונות משניות MKB מערכת

מערכת להתראת עייפות

מערכת להתראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים

מערכת בקרת שיוט

מערכת Speed Limiter -  הגבלת מהירות על פי פרמטר שנקבע ע”י הנהג )בין 30 ל-210 קמ”ש(

מערכת Eco Trainer מערכת חדשנית לשיפור איכות הנהיגה וייעול תצרוכת הדלק וביצועי המנוע

NORMAL • SPORT • ECO • INDIVIDUAL :המאפשרת התאמת תפקוד מערכות הרכב באופן אופטימלי, לסגנון נהיגה נבחר SEAT Dynamic Drive מערכת--

STYLESTYLE +EXCELLENCEבטיחות

חבילת Front Assist הכוללת: 
ניטור מרחק מלפנים 

)City Emergency Braking( האטה / בלימת חירום במהירות משתנה
חבילת Blind Spot Detection הכוללת:

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
התראת תנועה צולבת בעת נסיעה לאחור

—

זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 

זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע 

זוג כריות וילון 

כרית אוויר קדמית לברך )נהג(

ניתוק כרית אוויר קדמית ימנית )לנוסע(

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים קדמיים

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים אחוריים 

מראת נהג מתכהה נגד סינוור

)Top Tether( במושבים האחוריים והכנה לרצועות עיגון ISOFIX עוגני

STYLESTYLE +EXCELLENCEנוחות

העברת הילוכים מגלגל הגה

שליטה מההגה על מערכות הרכב

--חלון שמש פנורמי בהפעלה חשמלית

בלם יד חשמלי

)Kessy( הנעה ופתיחה דלתות ללא מפתח--

מחשב דרך 3.5" עם טמפרטורה חיצונית

מראות צד עם הפשרת אדים, מתקפלות ומכווננות חשמלית

Welcome Light מראות צד עם--

בקרת אקלים דיגיטלית עם 2 אזורי טמפרטורה ופתח איוורור למושבים האחוריים

מושבים קדמיים עם כיוון גובה / כיוון גב תחתון

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת ל- 3 / 2, 3 / 1

נעילה מרכזית לרבות דלת תא המטען ומכסה מיכל הדלק



STYLESTYLE +EXCELLENCEחיישנים ותאורה

חיישני חניה אחוריים עם תצוגה גראפית

חיישני אורות דרך

חיישני גשם

-פנסים קדמיים כפולים

--פנסי FULL LED קדמיים

פנסי LED אחוריים

LED תאורת יום מסוג

-פנסי ערפל עם סיוע בפניה*
Coming Home / Leaving Home תאורת

--תאורת אווירה משתנה בדלתות קדמיות

תאורת אווירה הכוללת:
תאורת קריאה / רגלים / תא כפפות / תא מטען

*פנסי LED מבטלים סיוע בפניה

STYLESTYLE +EXCELLENCEבידור ושמע

--מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל "5

-מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל "8

FULL LINK מערכת--

-מערכת זיהוי קולי

--6 רמקולים

-8 רמקולים

AUX / USB / SD

-חיבור USB נוסף  

CD נגן תקליטורים-

BT דיבורית

STYLESTYLE +EXCELLENCEעיצוב פנימי

COMFORT מושבי בד מסוג-

ALCANTARA מושבי ספורט מסוג--

הגה  וידית הילוכים בגימור עור

קונסולה קדמית אמצעית עם תא אחסון ומחזיקי כוסות

-תא אחסון למשקפי שמש*

משענת יד אחורית

תא אחסון מתחת למושב הנהג

כיסי אחסון בגב מושבים קדמיים

סוככי שמש קדמיים, לרבות מראות עם כיסוי

שקע 12V )ללא מצת(

*תוספת גג מבטלת את תא האחסון

STYLESTYLE +EXCELLENCEעיצוב חיצוני

מראות צד וידיות בצבע הרכב 

מסגרת גריל בגימור כרום

חלונות מושחמים

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי

--מסילות גג ופסי קישוט חלונות בגימור כרום 

-מסילות גג ופסי קישוט בגימור שחור

-מפלט )אגזוז( אחורי חבוי

--מפלט )אגזוז( אחורי כפול בגימור כרום

 215/55 R17 צמיגים-

 215/50 R18 צמיגים--

גלגל חלופי קטן מידות, לחיסכון במקום ומשקל



חישוקים

ריפודים
EXCELLENCE ריפוד STYLE ריפוד

חישוק “19 חישוק “18 חישוק “17

EXCELLENCE +  חבילת השקה דגם
360O המאפשרת מבט היקפי של Top View מושבים קדמיים עם חימום חשמלי בשליטה נפרדתמערכת מצלמות

SubWoofer + הכוללת 9 רמקולים SEAT SOUND SYSTEM חיישן פתיחה תא המטען ללא מגעמערכת

מערכת שטיפת פנסים קדמייםמגש טעינה אלחוטי למכשירי סמארטפון*

צמיגים R19  235/40מושב נהג מתכוונן חשמלית

* למכשירים תומכים בלבד
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קוד 
דגם

 תיאור
 דגם

רמת האבזור 
הבטיחותי

242STYLE3
244STYLE+4
246XcLLEncE4
248XcLLEncE+5

בטיחות:

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**זיהום אוויר:

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

זיהום מזעריזיהום מירבי
דגם

נתוני צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ*
משולבתבין עירוניעירוני

1.4TSI6.44.95.4 ל',150 כ״ס אוטומט

Ec  715/2007*2016/646W :נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*
  ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

רמת האבזור הבטיחותי: 
רמת

בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה


