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המוקדם מביניהם- מ או שנה " ק30,000 המוקדם מביניהם- מ או שנה " ק20,000

. על פי בדיקה בתנאי מעבדה, נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן* 

תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות , צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה

.שונה מן המצוין במפרט זה
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אחורי

(מ"ק/'גר) C02פליטת 

היגוי

שלדה

דיסק

ABS,EBD,BAS,ESP

215/60R17 , 215/55R18 , 225/45R19

(ג"ק)משקל מירבי של גרור ללא בלמים 

 אוקטן נטול עופרת95בנזין 
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837(מ"מ)שלוחה אחורית 

4377
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(ליטר)נפח מיכל דלק 

(ג"ק)עומס מירבי בסרן האחורי 

(ג"ק)עומס מירבי בסרן הקידמי 

(ג"ק)משקל העמסה מירבי 

(ג"ק)משקל כללי 

(ג"ק)משקל עצמי 

(מ"מ)מפסק גלגלים אחורי 

(מ"מ)מפסק גלגלים קדמי 

(ג"ק)משקל מירבי של גרור עם בלמים 
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סוג מרכב

סוג התיבה
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סופי

דגם מנוע

סוג דלק

(מ"מ)גובה כללי 

(מ"מ)רוחב כללי 

(מ"מ)אורך כללי 

מידת צמיגים 

 דלתות5שטח -רכב פנאי

(מ"מ)שלוחה קדמית 

מספר בוכנות, תצורה

HRA2 Turbo

4,טורי

1197

72.2X73.1

10.1:1

מערכות סיוע לבלימה

מידות ומשקלים

קדמיתהנעה

קורת פיתול

מיני תת שלדה בחיבור קשיח

הגה כח עם מסרק משונן בעל תגבור חשמלי

דיסק

בלמים אחוריים

בלמים קדמיים

מתלים אחוריים

מתלים קדמיים

10.72
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2646

1565

1560
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ACENTAACENTA SVTEKNAאבזור פנימי

STOP & STARTמערכת 

צבעוני" 7 עם מסך מגע MP3דיסק קורא -מערכת מולטימדיה רדיו

שליטה מההגה על מערכת שמע

 רמקולים6

 לחיבור אביזרי שמע חיצונייםUSBממשק 

 לחיבור מקור שמע חיצוניAUXחיבור 

חיישני חנייה קדמיים ואחוריים

מצלמת רוורס

360° מצלמות  לראייה היקפית 4

 נשלטת מההגהBluetoothדיבורית 

מחשב דרך

הגה כח חשמלי

גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

בקרת אקלים מפוצלת

 חלונות חשמל4

מפתח חכם 

כפתור להנעה

בקרת שיוט נשלטת מההגה

מערכת הגבלת מהירות נשלטת מגלגל ההגה

תאורת קריאה קדמית ואחורית

מחזיקי כוסות קדמיים ואחוריים

12V שקעי 2

עורבדבדכיסוי מושבים

מושבים קדמיים כוללים כיוונון תמיכת גב תחתון

מושבים קדמיים מתכוונים לגובה ולעומק

מושב נהג מתכוונן חשמלית

חימום מושבים קדמיים

כיסוי עור להגה וידית הילוכים

תאורת אווירה בקונסולה האמצעית

40/60מושב אחורי מתקפל ומתפצל 

משענת יד לנהג עם תא אחסון

משענת יד לנוסעי שורה אחורית

משענות ראש  אקטיביות

מראה אחורית מתעמעמת

תא כפפות ננעל

חיישני תאורה

חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים

לדהלוגןהלוגןפנסי חזית

פנסי ערפל קדמיים

אורות נסיעה ביום

מראות צד מתכוונות ומתקפלות חשמלית עם איתות

"19"18"17חישוקי אלומיניום

תא מטען בעל רפצה כפולה ואפשרויות חלוקה

גלגל חלופי

גג זכוכית קבוע עם סוכך שמש חשמלי

מסילות גגון

שמשות אחוריות כהות

 כריות אוויר6

ניתוק כריות אוויר לנוסע

 להתקנה בטוחה של מושב תינוקISOFIXעוגני 

TPMS -  מילוי קל'מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים עם התראת'

אימובילייזר מקורי

HSA - מערכת עזר לזינוק בעלייה

ESP - מערכת בקרת יציבות

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה

BAS - מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום

קורות חיזוק והגנה בדלתות הרכב

נעילה מרכזית

חיישני חגורות בטיחות מלפנים ומאחור

בלם חנייה חשמלי

אורות גבוהים ונמוכים אדפטיביים

FCA - מערכת לניטור מרחק מהרכב לפנים

EAB - מערכת בלימת חירום אוטונומית לעצירת חירום

TSR - מערכת זיהוי תמרורי תנועה

LDW - מערכת בטיחות בקרת סטייה מנתיב

IPS - מערכת חנייה אוטומטית במקביל ובמאונך

מערכת התראה על עייפות

BSW -  מת"מערכת בטיחות לזיהוי בשטח"

MOD -  360°מערכת בטיחות לזיהוי הולכי רגל

מפרט אבזור

אבזור חיצוני

בטיחות


