


נתונים טכניים ומידות
TSI1.4 TSI1.6 TDI 1.2מידע טכני

אוטומט DSG 7 הילוכיםאוטומט DSG 7 הילוכיםידני 6 הילוכים תיבת הילוכים

1,1971,3901,598 נפח מנוע סמ"ק

77/5,00090/5,00066/4,200סל"ד / קו"טהספק מרבי

105/5,000122/5,00090/4,200סל"ד / כ"ס

17.5/1,550-4,10020.0/1,500-4,00024.5/1,500-2,500סל"ד / קג"מ מומנט מרבי

טורבו דיזל הזרקה ישירהTSI הזרקה ישירהTSI הזרקה ישירהמערכת הזנת דלק

195206184  קמ"שמהירות מרבית

10.39.512שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

14.5013.5017.9ק"מ / ליטרצריכת דלק – נסיעה עירונית

21.7020.8025.6ק"מ / ליטרצריכת דלק – נסיעה בין עירונית

18.5017.2022.2ק"מ / ליטר צריכת דלק – נסיעה משולבת

1,1571,2301,285ק"ג משקל עצמי כולל נהג

460460460ק"ג משקל מורשה

550-1,490550-1,490550-1,490ליטרנפח תא מטען

4,4824,4824,482מ"מאורך

1,7061,7061,706מ"מרוחב

1,4611,4611,461מ"מגובה

2,6022,6022,602מ"ממרחק סרנים

555555ליטרנפח מיכל דלק

דיזלבנזין נטול עופרת 95 אוקטןבנזין נטול עופרת 95 אוקטן סוג דלק

EU5EU5EU5 תקן זיהום אויר

5414תקן מדד ירוק

5 דלתות סדאן 5 דלתות סדאן 5 דלתות סדאן מרכב 

Electronic Stability Program E.S.P מערכת

Anti Locking  Brake System A.B.S מערכת

Traction Stability Control T.S.C מערכת

Brake Assist System B.A.S מערכת

מערכת ניטור לחץ אויר בצמיגים, כולל  נורית התראה

מערכת HHC (Hill Hold Control) סיוע זינוק בעלייה 

זוג כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

זוג כריות אויר צדיות לנהג ולנוסע

זוג כריות וילון

ניתוק כרית אויר קדמית ימנית )לנוסע) 

4 בלמי דיסק

פנסי ערפל קדמיים עם תפקוד סיוע בפנייה

חגורות בטיחות עם 3 נק' עיגון 
)כיוון גובה במושבים קדמיים) 

תזכורת לחגירת חגורות בטיחות למושבים קדמיים 

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

מנגנון נעילת בטיחות בדלתות אחוריות

בטיחות
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לבן כסוף בהיר כחול פנינה כחול כהה

בז' קפוצ'ינו אפור פלטינהשחור אדום כהה יין 

צבעים

ריפודים

אבזור חיצוני

פנסים קדמיים כפולים 

מראות צד בצבע רכב 

ידיות בצבע רכב 

פגושים בצבע הרכב 

מגב אחורי

215\45 R16 צמיגים

חישוקי סגסוגת 

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק"מ*דגם
4.64בין עירוני6.9עירוני TSI 105 1.2 כ"ס ידני

4.85בין עירוני7.4עירוני TSI 1.4 122 כ"ס אוטומט
3.914בין עירוני5.6עירוני TDI 1.6, 90 כ"ס אוטומט

e11*2007/46*0251*07 ,


