


אבזור
ACTIVE רמת גימור

בטיחות
6 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע, כריות וילון 
לשני הצדדים לאורך התיקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור

ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי
צג התראה לחגירת חגורות בטיחות מלפנים ומאחור

ISOFIX לעיגון בטיחותי של כיסא התינוק 

מערכת Mobileye )דגמי Active בלבד. התקנה מקומית(
ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

ABS - מערכת למניעת נעילת הגלגלים

EBA - מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום

ASR - מערכת לבקרת משיכה 

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה 

TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

בלם יד חשמלי אוט'
גימור פנימי וחיצונימערכת התראת עירנות לנהג 

תאורה פנימית כפולה: מרכזית + קדמית לקריאת מסמכים
גימור כרום בדלתות הררכב ובקונסולה המרכזית

דלתות  הרכב בדיפון בד יוקרתי
4 חישוקי סגסוגת קלה "17

חבילת כרום הכוללת פסי גימור כרום מעל החלונות, בפגוש תחתון, 
גריל קדמי, סביב מכסה מנוע, סביב פנסי ערפל

ידיות ומראות בצבע הרכב
פסי הגנה בצד הפגושים ומעל הגלגלים

ספויילר אחורי
צבע מטאלי )אופציה ללא תשלום(

לוח מחוונים
לוח מחוונים דיגיטלי מתקדם הכולל מסך צבעוני בגודל " 2.3 

אפשרות לבחירת השפה העברית
אפשרות להתאמה אישית של תצוגת לוח המחוונים 

מחשב דרך הכולל מידע מפורט על התראות, טמפ', חיווי למצב 
תיבת הילוכים

נהיגה 
בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות
מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה

מראה פנימית מתכהה )אלקטרוכרומטית(
חיישני חנייה אחוריים הכוללים תצוגה גרפית

מגב אחורי עם הפעלה אוט' בהילוך אחורי  
LED פנסים קדמיים הלוגן הכוללים תאורת יום

3D בעיצוב LED פנסים אחוריים
פנסי ערפל קדמיים 

GRIP CONTROL - מערכת בקרת אחיזה לנסיעה בשלג, חול ובוץ )אופציה(

נוחות ושימושיות 
מערכת מולטימדיה מקורית נשלטת מההגה הכוללת מסך מגע "8

ואפשרות לבחירת השפה העברית 
Aplle Carplay  - המתממשקת למערכת המולטימדיה*

*BLUETOOTH דיבורית
USB שקע

מזגן מקורי עם בקרת אקלים דיגיטלית הנשלטת ממסך המולטימדיה
פתחי מיזוג בין המושבים הקדמיים לנוסעים מאחור

3 שקעי 12V להפעלת אביזרים )מקדימה, מאחורה ובתא מטען(
הפעלה חשמלית רציפה ל-4 חלונות עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות 

הרמה אוטמטית של החלונות בלחיצה ארוכה על כפתור השלט 
גלגל הגה בעיצוב ספורטיבי, מצופה עור ומתכוון לגובה ולעומק 

כיוון גובה למושבים הקדמיים
משענות יד בין המושבים הקדמיים  

קונסולה מרכזית עם תא אחסון מקורר ותושבות לכוסות  
מושב אחורי מתקפל 1/3, 2/3 עם אפשרות קיפול מתא המטען 

ליצירת משטח הטענה אחיד 
משענת יד במושב אחורי + גישה לתא המטען

מדף ריצפה בעל 2 מצבים לניצול מקסימלי של תא המטען
מסילות סגסוגת בגג הרכב )אופציה(
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היגוי
הגה כוח משתנה בהתאם למהירות 
הנסיעה והמאמץ המופעל על ההגה
קוטר סיבוב בין מדרכות )במטרים(

ESP - מערכת בקרת יציבות 
אלקטרונית

נפח )ל'(
מיכל דלק 

תא מטען )מושבים אחוריים במצב 
רגיל(

תא מטען )מושבים אחוריים במצב 
מקופל( 

מתלים
לפנים: גלגלים נפרדים דמויי 

מק-פרסון, קפיצים לולייניים, 
בולמי זעזועים טלסקופים 

מאחור: זרועות עוקבות מקושרות 
בקורה מתפתלת ומוט מייצב, 

בולמי זעזועים טלסקופיים 

ביצועים )לפי נתוני היצרן נהג לבד(
מהירות מירבית בקמ"ש

תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )בשניות(
תאוצה מ-0 ל-1000 מטר )בשניות( 

בלמים
בלמים קידמיים: דיסקים מאווררים

בלמים אחוריים: דיסקים
EBA - מערכת לתיגבור בלימה 

בשעת חירום
EBD - מערכת אלקטרונית 

לחלוקת בלימה

4 צמיגים
Active

Premium

GT

Active / Premium אופציה לדגמי

תצרוכת דלק )ק"מ לליטר(*
במסלול נסיעה עירוני

במסלול נסיעה בינעירוני
במסלול נסיעה משולב 

תיבת הילוכים
אוטומטית עם 6 הילוכים 

AISIN קדמיים

משקל )ק"ג(  
CEE משקל עצמי מינימום

משקל כללי מורשה

כושר גרירה מרבי )ק"ג(  
נגרר עם בלמים

נגרר ללא בלמים

מנוע
נפח מנוע

מספר בוכנות
מספר שסתומים

הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(
מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

TURBO

STOP & START מערכת
הזרקת מסילה משותפת 

(COMMON RAIL)

מיכל אוריאה )מיכל לסינון 
פליטות של מנועי דיזל(

מידות )מ'(
אורך כללי  
רוחב כללי

גובה כללי / עם מוטות
מרחק בין הסרנים

(Grip Contro נתוני צריכת דלק לרכבים הכוללים מערכת(*

נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה 
לפי התקן האירופי. CE/715/2007 תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים 

נוספים והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה

*למכשירים תומכים בלבד






