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

בני ברק - רח' כהנמן 103, טל': 03-6710498 | תל אביב - רח' תובל 5, טל': 03-6710333 | ירושלים - רח' יד חרוצים 9 תלפיות, טל': 02-6756555 | באר שבע - רח' תוצרת הארץ 1 
אזה"ת קרית יהודית, טל': 08-6292111 | ראשון לציון - רח' רוזנסקי 3 אזה"ת מערב, טל': 03-9412555 | הרצליה - רח' המנופים 4, טל': 03-6710599 | אשדוד - רח' היהלומים 17 מרכז 
 חורין אזה"ת, טל': 08-6686000 | חיפה - רכב הצפון, רח' בעלי המלאכה 18 )מתחם הצ'ק פוסט( טל': 04-8810410 | אשקלון - רמ"ר, רח' המרכבה 15, אזה"ת צפוני, טל’: 08-6759995 
כ״ס - המוביל פוספלד, רח' המוביל 9 אזה"ת, טל': 0732-636321 | נצרת - ציפורי, כביש 2003, טל': 0722-405602 | עפולה - מונזה, רח' השרטט 18, טל': 04-6407050 | כרמיאל - יורו 2000, 
רח' היוצרים 22, טל': 04-9982287 | עכו - המרכז החדש, רח' בולטימור 22 אזה"ת דרום )ליד רמי לוי(, טל': 04-3730245 | נתניה - אמפאר, רח' פנקס 9 אזה"ת צפוני, טל': 09-8873225

4989*
לתיאום נסיעת מבחן

המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים 
בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. כמו כן, ייתכנו הבדלים בדגם 
מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד 
והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות, ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום. התמונות להמחשה בלבד. טל״ח.

CE/715/2007 נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן*

דרגת זיהוםתצרוכת דלק )ק”מ לליטר(*דגם
1.2L 25.64בין עירוני18.2עירוניידני
1.2L ’24.44בין עירוני16.4עירוניאוט
1.6L 33.33בין עירוני23.8עירונידיזל

1.6L ידני GTI 22.26בין עירוני14.3עירוני





ACCESS   ACTIVE /
ACTIVE PRO

 ACTIVE 
 BLUE HDIGTI

לוח מחוונים
מד מהירות

מד סיבובי מנוע 

מד מפלס שמן

מד מפלס דלק 

מד טמפרטורת נוזל קירור

התראה דיגיטלית ממוחשבת לביצוע טיפול שיגרתי 

נורית בקרת אורות דרך, אורות מעבר ופנס ערפל אחורי

צג דיגיטלי למחשב דרך ומסרים

זמזם התראה להשארת אורות דולקים ומפתח במתנע

בטיחות אקטיבית

ניתנת ESP - מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות
לניטרול 

ABS - מערכת למניעת נעילת הגלגלים

EBA - מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום 

ASR - מערכת לבקרת משיכה 

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה 

מפתח אלקטרוני )אימובילייזר( 

נעילה אוטומטית של כל הדלתות בנסיעה מעל 10 קמ״ש ופתיחה 
אוטומטית בזמן תאונה

הדלקה אוטומטית של אורות אזהרה בזמן בלימת חירום

בטיחות פסיבית
זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים 

זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע מלפנים

זוג כריות אוויר )וילון( לאורך שני צידי התקרה להגנת ראשי 
הנוסעים מלפנים ומאחור

ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי

TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

מלפנים: חגורות בטיחות אקטיביות )פירוטכניות( עם קדם 
מותחן

מלפנים: חגורות בטיחות אקטיביות )פירוטכניות( עם קדם 
מותחן + כיוונון גובה

חגורות בטיחות נגללות עם 3 נקודות עיגון עם קדם מותחן 
לחגורות הצידיות

208 אבזור
ACCESS   ACTIVE /

ACTIVE PRO
 ACTIVE 
BLUE HDI

GTI

נורית התראה וזמזם על אי סגירת חגורת הבטיחות של הנהג 
והנוסע הקידמי

הכנה לעגינת ISOFIX לסגירה בטיחותית לכיסא התינוק 

נהיגה 
בקרת שיוט ומערכת להגבלת מהירות הנסיעה

חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים

פנסי ערפל קדמיים 

"LED""LED""LED"פנסי יום 

Cornering Light הפעלת תאורה יחודית בזמן ביצוע פנייה

FOLLOW ME HOME - מערכת להשהיית אורות בעת יציאה 

מהרכב 
אוטומטי

הדלקה אוטומטית של אורות מעבר בהתאם לעוצמת האור 

גרפייםחיישני רוורס

מראה פנימית מתכהה אוטומטית )אלקטרו-כרומטית(

מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית, עם הפשרת אדים 
ומתקפלות 

נוחות 
מזגן אוויר מקורי

מזגן אוויר מקורי עם בקרת אקלים נפרדת לנהג ולנוסע 

תא כפפות מקורר למשקאות ולמזון

מסך מרכזי גדול ״7 עם שליטה מההגה

דגם ידני מערכת שמע עם טונר רדיו כפול, CD קורא MP3, ארבעה רמקולים
בלבד

אוט׳ בלבדמערכת מולטימדיה ״8 בהתקנה מקומית

BLUETOOTH אוט׳ בלבדדיבורית

בידני AUX שקע USB + AUX להפעלת אביזרים 
בלבד

 נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ושל תא המטען עם
שלט רחוק

הפעלה חשמלית ל-2 חלונות קידמיים

הפעלה חשמלית ל-4 חלונות

הרמה אוטומטית של החלונות בלחיצה ארוכה על כפתור 
השלט 

מגב אחורי עם הפעלה אוטומטית בהילוך אחורי 

גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק 

ACCESS   ACTIVE /
ACTIVE PRO

 ACTIVE 
 BLUE HDIGTI

גימור חיצוני
צבע מטאלי

״17״15״16/״415 חישוקי סגסוגת קלה

כנפון אחורי

יציאת צינור מפלט כפולה מצופה בכרום

פס כרום מסביב לחלונות צד

פנסי LED אחוריים מעוצבים

חלונות אחוריים כהים 

גריל קידמי ספורטיבי בגימור כרום

מראות בגימור כרום

אופציהגג זכוכית פנורמי

גימור פנימי
ידית הילוכים ספורטיבית ומפוח בעור

דוושות, סף דלתות, וידיות הדלתות בגימור אלומיניום

גלגל הגה ספורטיבי 

גלגל הגה ספורטיבי בריפוד עור

תאורת תקרה עם השהייה לכיבוי הדרגתי 

תאורה קדמית לקריאת מסמכים

תאורה בתא המטען

מושבים קדמיים ספורטיביים בשילוב של בד ועור

מושב נהג עם כיוונון גובה

מושב הנוסע הקדמי עם כיוונון גובה

גימור לוח מחוונים וידיות פנימיות בצבע אדום 

משענות ראש מלפנים עם כוונון גובה

3 משענות ראש מאחור עם כוונון גובה 

גב מושב אחורי מתקפל

גב מושב אחורי מתקפל 1/3, 2/3

משענות יד ותאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות 

כיסי איחסון בגב משענות המושבים הקדמיים

משענת יד אמצעית מוארכת עם תא אחסון בין המושבים 
הקדמיים

מוארסוככי שמש עם מראת איפור






