
Xcellence.
SEAT Ibiza

קטלוג ומפרט טכני

XCELLENCEרמת גימור
5 דלתותמספר דלתות

1,164ק״גמשקל עצמי  כולל נהג

1,580ק״גמשקל כולל מותר

355ליטרנפח תא מטען*

4,059מ״מאורך

1,780מ״מרוחב

1,444מ״מגובה

2,564מ״ממרחק סרנים 

40ליטרנפח מיכל דלק

מנוע
טכנולוגיית TSI גדישת טורבו

(Turbo Stratified Injection)

999סמ״קנפח מנוע

3מספר צילינדרים

תיבת 7 הילוכים אוטומטית, DSGתיבת הילוכים
5,000 - 5,500 / 85סל״ד/קו״טהספק מירבי

5,500 - 5,000 / 115סל״ד/כ״ס

3,500 - 2,000 / 20.3סל״ד/קג״ממומנט מירבי

193קמ״שמהירות מירבית

9.4שניותתאוצה 100-0 קמ״ש

17.8ק״מ/ליטרצריכת דלק — נסיעה עירונית

23.8ק״מ/ליטרצריכת דלק — נסיעה בין עירונית

21.2ק״מ/ליטרצריכת דלק — נסיעה משולבת

הזרקה ישירה / בנזין 95 אוקטן נטול עופרתמערכת הזרקת דלק / סוג דלק
                         (EU6( אירו 6תקן זיהום אוויר

מערכות עזר
)Electronic Stability Control) E.S.C מערכת

)Anti-Lock Braking System) A.B.S מערכת
)Traction Stability Control) T.S.C מערכת

)Brake Assist System) B.A.S מערכת
מערכת X.D.S נעילת דיפרנציאל אלקטרונית מורחבת

מערכת Hill Hold Control) H.H.C( סיוע בזינוק בעלייה
מערכת Start & Stop - לכיבוי והנעת המנוע בעצירות 

המונעת פליטת מזהמים מיותרים
מערכת MKB למניעת תאונות משניות

 )Multi Collision Braking System)

מערכת להתראת עייפות
מערכת להתראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים, 

כולל נורית התראה
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית

Speed Limiter מערכת

בטיחות
FRONT ASSIST מערכת ניטור מרחק לפנים, המתריעה לנהג 
על אי שמירת מרחק ומבצעת בלימת חירום במקרה הצורך

זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע שלצידו
זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע (ראש ובית חזה(

זוג כריות וילון
ניתוק כרית אויר קדמית ימנית (לנוסע(

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים קדמים ואחוריים
חגורות בטיחות אחוריות, עם 3 נקודות עיגון

בלמי דיסק קדמיים ואחוריים
עוגני ISOFIX במושבים אחוריים צידיים והכנה לרצועות 

עיגון עליונות
מערכת מובילאיי 630

נוחות
שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

צג מידע מרכזי בלוח השעונים על מערכות הרכב
ונתוני הדרך

מראות צד מתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים
חלונות עם הפעלה חשמלית

מושב נהג מתכוונן לגובה
מושב נוסע מתכוונן לגובה

משענות ראש קדמית ואחורית עם כיוון גובה 
משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת

משענת יד קדמית
)KEYLESS) כניסה ללא מפתח

חיישנים ותאורה
חיישן אורות

חיישני חניה אחוריים
פנסי LED אחוריים

LED פנסי תאורת יום מסוג
תאורת אווירה פנימית

פנסי ערפל קדמיים עם תפקוד סיוע בפנייה

בידור ושמע
6 רמקולים (4 דלתות קדמיות / 2 דלתות אחוריות)

מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל "8
 BT מקורי

AUX / USB / SD / CD חיבור

עיצוב חיצוני
ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי

צבע אפורמראות צד
צבע הרכבידיות הרכב

גימור חיצוני כרום (מסגרות חלונות / 
מסגרת גריל קדמי / מסגרות פנסי ערפל)

R15 185/65צמיגים

חישוקי סגסוגת
גלגל חלופי בגודל מלא

עיצוב פנימי
חבילת עור הכוללת :

הגה, ידית הילוכים ובלם ידני
גימור פנימי כרום ותקרה כהה

XCELLENCE פסי סף בדלת עם כיתוב

בטיחות:

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
דרגתבליטרים ל-100 ק"מ*

זיהום בינעירוניעירוני

  XCELLENCE ,1.0 ל׳, 115 כ''ס אוטומט, 5 ד׳TSI5.64.24

זיהום אוויר:

רמת האבזור הבטיחותי: 

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומות)  התשס״ט 2009

.EC715/2007*2016/646W :נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

זיהום  מזעריזיהום מירבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

בואו
נתקדם.

ברמת גימור Xcellence תקבלו 
פנסי LED אחוריים, גימור עור מפנק 

ופסי כרום ייחודיים. 

בקיצור, טכנולוגיית קצה בכל פרט, 
אבזור מכל הכיוונים והמון המון אופי.

אז, שנתקדם?

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

KJ14KZ XCELLENCE ,1.0 ל׳, 115 כ"ס אוטומט, 5 ד׳TSI6

:XCELLENCE ברמת גימור IBIZA-פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב
מצלמת רוורסכריות אוויר6

בקרת שיוט אדפטיביתבקרת סטייה מנתיב

xבקרת סטייה מנתיב אקטיביתxחיישני חגורות בטיחות

בלימה אוטומטית בעת חירוםניטור מרחק מלפנים
xזיהוי רכב דו גלגליזיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

זיהוי תמרורי תנועהזיהוי הולכי רגל


