


 

מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות	 
מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב	 
 Maxidot - מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי	 
 	LED daylight - ואורות יום לד H7 פנסי חזית הלוגן
פנסי ערפל קדמיים	 
4 חלונות חשמל	 
מושב נהג מתכוונן לגובה	 

רמת גימור

AMBITION

6 כריות אוויר	 
 Mobileye 630 - מערכת מתקדמת למניעת תאונות דרכים, 	 

בהתקנה מקומית
מערכת אקטיבית Front assist לניטור מרחק מלפנים אשר 	 

בולמת את הרכב בעת זיהוי סכנת התנגשות
מערכת Driver alert המנטרת את סגנון הנהיגה, 	 

מעריכה את רמת העייפות של הנהג ומתריעה
על הצורך במנוחה

מערכת TPMS לניטור לחץ אוויר בצמיגים	 
מערכת Hill start assist לסיוע בעת	 

זינוק בעלייה

אביזרי תפעול

 
אביזרי בטיחות

מערכת מולטימדיה וקישוריות

מערכת מולטימדיה מקורית בעלת מסך בגודל ״6.5

מערכת אקטיבית Front assist לניטור מרחק מלפנים

LED Daylight BL חישוקי "15ריפודי בד שחור

6 כרית אוויר

מערכת מולטימדיה מקורית הכוללת:
מסך בגודל "6.5	 
חבילת שמע "Škoda surround" - 6 רמקולים 	 
 	Bluetooth קישורית
 	USB שקע
 	SD שקע

מערכת + SmartLink לקישור מכשיר הטלפון 
החכם למערכת המולטימדיה הכוללת:

Android auto by Google
Car play by Apple

Mirror link



 	Climatronic - מערכת בקרת אקלים דיגיטלית
מערכת Kessy - כניסה והנעה ללא מפתח	 
 	Easy light assist - עזר תאורה
מושב נוסע מתכוונן לגובה )בנוסף למושב הנהג(	 

 	Sunset - חלונות אחוריים כהים
 	*Color Concept אופציה לחבילת

)בתוספת תשלום(

אביזרי תפעול

עיצוב חיצוני

חישוקים
חישוקי סגסוגת "16 	 

 

רמת גימור

STYLE
)Ambition בנוסף על הקיים ברמת גימור(

מערכת בקרת אקלים דיגיטלית

כניסה והנעה ללא מפתח

BL ריפודי בד שחורBO ריפודי בד בז׳ חישוקי סגסוגת "16

COLORCOLOR
CONCEPTCONCEPT

Color Concept חבילת*
גג, חישוקים ובתי המראות בצבע שחור, 
כסף או לבן להתאמה אישית מושלמת.



 

המערכת כוללת:
WAZE ניווט דרך

נתוני שעה, תאריך ומזג אויר
שירותי חילוץ
שירותי תאונה

שירותי מוקד צ'מפיון 24/7
מרכזי שירות – חיפוש, איתור ניווט, 

הזמנת תור ויצירת קשר
אולמות תצוגה – חיפוש, איתור ניווט 

ויצירת קשר
נוריות חיווי – הסברים והוראות תפעול

דגמים נוספים
חבילת אפליקציות )למסך המולטימדיה(

מידע על הרכב:
ק"מ נוכחי	 
הטסט הקרוב	 
הטיפול הקרוב	 
נפח המנוע	 
הספק	 
סוג דלק	 
סוג שמן מנוע	 
תקציר ספר רכב דיגיטאלי	 
סטאטוס הרכב –מתי הטיפול הבא, 	 

היסטוריית טיפולים ועוד
תיעוד חניה )באפליקציה(	 
מיקום הרכב )באפליקציה(	 
הצגת הטבות	 
הצגת הודעות	 
טיפים וכתבות	 

* הוספת המערכת כרוכה בתשלום נוסף
* מערכת ה- Connect it מותקנת על גבי מערכת המולטימדיה ברכב, מוצעת למזמין יחד עם אפליקציה ייעודית לטלפון הנייד ומציעה מגוון כלים, 

שירותים ותכנים המותאמים לנהג ולרכבו. לתשומת לב המזמין, המערכת כוללת, בין היתר, רכיב איתור וניווט מבוסס GPS ויכולות ניטור ואיסוף נתונים 
על תפקוד ומצב הרכב, מיקומו, וכן אפיוני הנהיגה בו, אשר ייאספו בזמן אמת וישמרו במאגר המידע הרשום והמאובטח של היבואן.

המערכ7ת מאפשרת, בין היתר, מתן התרעות ועדכונים על תפקוד הרכב או הנהיגה, הפנייה לשירותי דרך בעת הצורך ו/או לשירותים אחרים המוצעים 
ע"י היבואן או מי מטעמו. חלק מיכולות המערכת תלוי בשימוש בחבילת גלישה סלולרית, בזמינות רשת האינטרנט, באפליקציות השונות הזמינות בחנות 

המערכת על תנאיהן ומגבלותיהן, הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות פרטיות וכד'. ידוע למזמין כי חלה עליו חובת יידוע על התקנת המערכת ברכב 
ותכונותיה הנ"ל בכל מקרה של העברת השימוש ברכב לידי נהג או אדם אחר שאינו המזמין עצמו ובפרט בעת העברת בעלות או החזקה ברכב ע"י צד 

ג'. המערכת מסופקת למזמין כשהיא כוללת חבילת גלישה סלולרית 2G ללא חיוב נוסף למשך 12 חודשים ממסירת הרכב למזמין. בתום התקופה הנ"ל 
יחול התשלום בגין חבילת הגלישה על המזמין בלבד. יובהר כי לצורך הפעלת מערכת המיגון, ככל שנרכשה, חלה על המזמין חובת התקשרות ישירות 

מול איתוראן איתור ושליטה בע"מ והמזמין יישא בתשלום דמי המנוי ו/או דמי הפעלה ישירות לאיתוראן.

צ'מפיון מוטורס מזמינים אותך ליהנות ממערכת ה- Connect it מערכת 
חדשנית וייחודית המותקנת על גבי מערכת המולטימדיה יחד עם אפליקציה 
ייעודית לטלפון הנייד )אפליקציית Skoda ישראל( ומציעה לך מגוון רחב של 

כלים, שירותים ותכנים המתאימים לך ולרכב שלך.
מערכת ה- Connect it מספקת חווית נהיגה ונסיעה מיוחדת ומתקדמת. 

המערכת מאפשרת לך חיבור בין עולמות הנהיגה והרכב לעולמך כנהג ונוסע.

	 ממשק משתמש מותאם לקוח, ייחודי וידידותי
	 חבילת תוכן עשירה ומגוונת

	 הכל על הרכב שלי
	 שירותי דרך וחירום – צ'מפיון 24/7
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צבעים

MAPLE BROWN METALLIC (4Q) RALLY GREEN METALLIC (P7)

DENIM BLUE METALLIC (G0) RACE BLUE METALLIC (8X) ENERGY BLUE UNI (K4)QUARTZ GREY METALLIC (F6)

VELVET RED METALLIC (K1) CORRIDA UNI (8T)

BRILIANT SILVER METALLIC (8E)MAGIC BLACK METALLIC (1Z) CAPPUCCINO BEIGE METALLIC (4K) MOON WHITH METALLIC (2Y) 



מפרט טכני

הנתונים המוצגים בקטלוג הינם בהתאם לנתוני היצרן.
*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן: EC 715/2007. ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

** הגלגל החלופי מגיע עם חישוק ברזל בגודל קטן יותר מחישוקי הסגסוגת המורכבים על הרכב והצמיג הינו קטן מידות / מוגבל מהירות.
תשומת ליבך, מערכות העזר המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג אך הן פועלות בגבולות המערכת בלבד. נהג הרכב נדרש לנהוג באחריות ובתשומת הלב הנדרשים בעת נהיגה.

אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.
האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו. יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת. 
היצרן ו/או החברה רשאים לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב 

שנחתם על ידי הלקוח.

95 כ"ס ידניתמנוע TSI 1.0 ליטרDSG 110 כ"ס TSI 1.0 ליטר

3 / 3999 / 999מספר צילינדרים/נפח )סמ”ק(

110 / 5,500 - 955,000 / 5,500 - 5,000הספק מירבי )כ”ס/סל”ד(

20.3 / 3,500 - 16.32,000 / 3,500 - 1,800מומנט מירבי )קג”מ/סל”ד(

EU6AGEU6AGתקן פליטת מזהמים

ביצועים

184194מהירות מירבית )קמ”ש(

10.810.1תאוצה 0-100 קמ”ש )שניות(

 צריכת דלק*

5.65.5נסיעה עירונית )ליטר ל-100 ק”מ(

4.24.4נסיעה בינעירונית )ליטר ל-100 ק”מ(

4.84.8נסיעה משולבת )ליטר ל-100 ק”מ(

נטול עופרת 95 אוקטןנטול עופרת 95 אוקטןדלק

הנעה

קדמיתקדמיתסוג

אוטומטית DSG עם 7 הילוכים ידנית עם 5 הילוכיםתיבת הילוכים

מצמד כפול עם הפעלה אלקטרו-הידראוליתמצמד יחידמצמד

 משקל ומימדים
1,1211,165משקל עצמי - כולל נהג )ק”ג(
530530עומס מורשה - כולל נהג )ק”ג(

1,5761,620משקל כולל )ק”ג(
3,997 / 1,732 / 3,9971,467 / 1,732 / 1,467אורך / רוחב / גובה )מ"מ(

2,470 / 2,470133 / 133בסיס גלגלים / מרווח גחון )מ”מ(
10.410.4קוטר סיבוב )מטרים(

1,100 / 1,000580 / 560כושר גרירה עם/ללא בלמים )ק”ג(
305 / 3051,125 / 1,125נפח תא מטען - מושבים אחוריים מקופלים )ליטרים(

4545נפח מיכל דלק )ליטרים(

שלדה

סרן קדמי / סרן אחורי
מתלי מק'פרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט 

מייצב / קורת פיתול רוחבית
מתלי מק'פרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט 

מייצב / קורת פיתול רוחבית

מערכת בלימה
מערכת בלמים הידראולית כפולה עם מערכת הגברת 

בלימה
מערכת בלמים הידראולית כפולה עם מערכת 

הגברת בלימה

בלמי דיסק עם דיסקים מקוררים / בלמי דיסקבלמי דיסק עם דיסקים מקוררים / בלמי דיסקבלמים קדמיים / אחוריים

חישוקי ברזל  "6.0J X 15חישוקים**
Ambition: 6.0J X 15חישוקי ברזל ״

Style: 7.0J X 16חישוקי סגסוגת ״

 

EC 715/2007 :נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה. תקן*
   ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

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

זיהום מזעריזיהום מרבי

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

דרגת 
זיהום 
אוויר

צריכת דלק ממוצעת 
בליטרים ל-100ק"מ* כ"ס תיבת 

הילוכים
מנוע דגם

בינעירונית עירונית
2 4.2 5.6 95 MG5 1.0 TSI Ambition
2 4.4 5.5 110 DSG7 1.0 TSI Ambition
2 4.4 5.5 110 DSG7 1.0 TSI Style

רמת האבזור 
הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

6 Fabia FL 1.0 TSI (95) Ambition MG5 836

6 Fabia FL 1.0 TSI (110) Ambition DSG7 837

6 Fabia FL 1.0 TSI (110) Style DSG7 838

כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב

בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
זיהוי הולכי רגל

מצלמת רוורס
בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי רכב דו-גלגלי

זיהוי תמרורי תנועה

:FABIA FL-פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב
6

מקרא:
אביזר קיים

 אביזר אופציונאלי
אביזר לא קיים
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