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הבילוי מתחיל ברכב



 

נעילה מרכזית עם שלט רחוק

חלונות עם הפעלה חשמלית מלפנים 

חלונות עם הפעלה חשמלית מאחור

מראות צד חשמליות עם הפשרת אדים

הגה קורס עם אפשרות כוונון לגובה ולעומק

4 רמקולים )דלתות קדמיות(

MP3 רדיו דיסק , קורא

שליטה על מערכת השמע מהידית לצד גלגל ההגה

 AUX שקע

אנטנה נגד גניבות

מזגן

מושב נהג מתכוונן לגובה

גלגל רזרבי     

אביזרי תפעול

 COMFORT הגה 3 צלעות
 COMFORT ידית הילוכים

שקע 12V ו 3 מחזיקי כוסות
תא כפפות מרווח )10.7 ליטר( עם תאורה פנימית

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת ל 1/3, 2/3
מראה עם מכסה ע"ג סוכך השמש )נהג ונוסע(

תאי אחסון בדלתות קדמיות
מאפרה 

אבזור פנימי

כחול בהיר כסף מטאלי אדום שחור מטאלי

זהב מטאלי )הזמנה מיוחדת( כחול קריסטל )הזמנה מיוחדת( בורדו

אפור מטאלי לבן ירקרק בהיר לבן נבאדה

צבעים

 185/60 R15 צמיגים
פגושים בצבע הרכב

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי
דלת אחורית מתרוממת

צינור מפלט בודד מוסתר
ידיות בצבע שחור

מראות בצבע שחור

אבזור חיצוני

עם פתיחה אלקטרונית
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מידות )במ"מ(

Electronic Stability Program E.S.P מערכת

Anti Locking Break System A.B.S מערכת

Traction Stability Control T.C.S מערכת

Brake Assist system B.A.S מערכת

מערכת HP( X.D.S<100( מערכת נעילה דיפרנציאלית אלקטרונית

מערכת ניטור לחץ אויר בצמיגים )RKA( + נורית התראה

Hill Hold Control סיוע בזינוק בעלייה HHC מערכת

זוג כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע שלידו

זוג כריות אויר צידיות לנהג ולנוסע לידו

ניתוק כרית אויר קדמית ימנית )לנוסע( 

משענות ראש קדמיות ואחוריות עם כיוון לגובה

בלמי דיסק קדמיים מאווררים

בלמי דיסק אחוריים

3 חגורות בטיחות אחוריות, עם 3 נקודות עיגון

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות

)Top Tether( והכנה לרצועות עיגון עליונות במושבים האחוריים ISOFIX עוגני

נעילת בטיחות לילדים מאחור

אוטומט DSG 7 הילוכיםתיבת הילוכים
1,197סמ"קנפח מנוע

5,000 \ 77סל"ד \ קו"טהספק מירבי
5,000 \ 105סל"ד \ כ"ס

4,100 - 1,550 \ 17.5 סל"ד \ קג"ממומנט מירבי
TSI- הזרקה ישירהמערכת הזנת דלק

190קמ"שמהירות מירבית
9.7 שניותתאוצה 0-100 קמ"ש

14.7ק"מ \ 1 ליטרצריכת דלק – נסיעה עירונית
23.8ק"מ \ 1 ליטרצריכת דלק – נסיעה בין עירונית

19.2ק"מ \ 1 ליטרצריכת דלק – נסיעה משולבת
1,115 ק"גמשקל עצמי כולל נהג 

475ק"גמשקל מורשה 

292ליטרנפח תא מטען
4,061מ"מאורך
1,691מ"מרוחב
1,445מ"מגובה

2,469מ"ממרחק סרנים
45ליטרנפח מיכל דלק

 בנזין נטול עופרת 95 אוקטןסוג דלק
Euro 5תקן זיהום אויר

3תקן מדד ירוק
 5 דלתות מרכב

AM5רמת גימור

1.2TSI 105 כ״ס מידע טכני

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק"מ
4.2בין עירוני6.8עירוני
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