OCTAVIA

רמת גימור Ambition

מוצע במרכב סלון ומרכב ( ** SPACEסטיישן)

אביזרי תפעול
• נעילה מרכזית
• שני שלטי מפתח קפיץ הכוללים מרימי שמשות
• ארבעה חלונות חשמליים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים
• הגה כח  Servetronicמתכוונן לגובה ולעומק  -תלוי מהירות ,טלסקופי קורס
• מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי ,הכהייה אוטומטית ומפשיר אדים
• מאותתי צד בנגיעה אחת (לעקיפות מהירות  3איתותים)
• משענת גב מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת ()40:60
•  – Maxi Dotמחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי
• לחצני שליטה מגלגל ההגה על מערכת המולטימדיה ומחשב הדרך
• תאורת תא מטען
• משענת יד קדמית מתכווננת
• משענת יד אחורית ( SPACEבלבד)
• מערכת  – Climatronicבקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת ( 2אזורי אקלים) עם פתחי מיזוג
למושבים האחוריים
• מד טמפרטורה חיצונית ומד נוזל שטיפת שמשה
• מערכת  Star&Stopלכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב
• שקע  12Vבקונסולה המרכזית ובתא המטען

מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

אביזרי בטיחות
• מערכת אקטיבית  Lane assistהמזהה סטייה לא מכוונת מנתיב הנסיעה ומפעילה תיקוני היגוי
במידת הצורך (המערכת פעילה רק בעת זיהוי סימני הדרך).
• מערכת אקטיבית  Front assistלניטור מרחק מלפנים אשר בולמת את הרכב בעת זיהוי
סכנת התנגשות
• מערכת בקרת שיוט אדפטיבית Adaptive Cruise Control
• מערכת בקרת יציבות ( ESCדור שלישי של  (ESPהכוללתABS+MSR+ASR+EDS+HBA+MKB :
• מערכת בלמי Anti-Locking Brake System - ABS
• מערכת Electronic Braking eﬀect distributor between the axels - EBV
• מערכת  – Torque Moment Regulation - MSRלמניעת נעילת/החלקת גלגלים
• מערכת  Anti Skidding Regulation - ASRלמניעת החלקת גלגלים בתחילת נסיעה
• מערכת  Multicollison Breaking - MKBשמירה על יציבות המכונית בעת תאונה שבה נפתחות כריות האוויר
• מערכת  Hill Holdלמניעת הדרדרות
• מערכת  - TPMלניטור לחץ אויר בצמיגים
• מערכת  Driver alertהמנטרת את סגנון הנהיגה ,מעריכה את רמת העייפות של הנהג
ומתריעה על הצורך במנוחה
•  7כריות אוויר
• מתג לניתוק כרית אוויר קדמית (נוסע)
• פנסי ערפל קדמיים ופנס ערפל אחורי
• חגורות בטיחות קדמיות אקטיביות (מערכת קדם מותחן) מתכווננות עם חיווי לנהג
• שלוש חגורות בטיחות אחוריות בעלות  3נקודות עיגון
• עיגוני Isofix
• מנגנון ביטול פתיחת חלונות חשמליים אחוריים לבטיחות ילדים
• סייע תאורה וסייע גשם

מערכת התרעת עייפות נהג

בקרת שיוט אדפטיבית Adaptive Cruise Control

עיצוב ודיפון
• הגה כח ,בלם יד וידית הילוכים בציפוי עור
• מראות צד וידיות בצבע המכונית
• מגש אחורי ניתן להסרה לנוחות הטענה
• ערכת רשתות תא מטען

פתרונות אחסון
• פסי נשיאה שחורים על הגג ( SPACEבלבד)
• תא אחסון למשקפיים (מותנה ברכב ללא גג שמש  /פנורמי)
• תא אחסון מתחת למשענת היד המרכזית
• תא כפפות מואר
• תאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות

מערכת שמע
• מערכת שמע מקורית מדגם  SWINGבעלת מסך מגע בגודל ״ ,6.5הכוללת נגן USB ,SD ,MP3
ועם דיבורית  *BLUETOOTHמקורית באנגלית

•  8רמקולים קדמיים ואחוריים סט קומפוננט  4וופרים  4 +טוויטרים

אבזור נוסף
• חישוקי סגסוגת  205/55 R16לכל דגמי אמבישן למעט מנוע ( 1.0גלגל ברזל רזרבי בגודל 16״)
*מותנה בהתאמה למכשיר הנייד

**למנועי 1.0 ,1.5

בקרת אקלים  - Climatronicמפוצלת לנהג ולנוסע

רמת גימור Style

(בנוסף על הקיים ברמת הגימור  )Ambitionמוצע במרכב סלון ובמרכב ( ** SPACEסטיישן)

אביזרי תפעול

כרית אויר לברך הנהג

• מושב נוסע מתכוונן לגובה
• כוונון גב תחתון במושבים הקדמיים

עיצוב ודיפון
• ” "SunSetחלונות אחוריים כהים

מערכת שמע
• מערכת שמע מקורית מדגם  BOLEROגודל מסך ״ 8צבעוני ,הכוללת
נגן  SD ,USB ,MP3ומסך מגע עם דיבורית  *BLUETOOHמקורית באנגלית
• מערכת  Smartlink +לקישור* מכשיר הטלפון החכם למערכת
המולטימדיה הכוללת,Android auto by Google, Car play by Apple :
Mirror link

אבזור נוסף
• חישוקי סגסוגת  205/55 R16גם למנוע ( 1.0גלגל ברזל רזרבי בגודל ״)16
מערכת מולטימדיה בעלת מסך מגע בגודל "8

*מותנה בהתאמה למכשיר הנייד

**למנועי 1.0 ,1.5

parked vehicles. When parallel parking
it only needs a space 60 cm longer than
the car itself.

) ** (סטיישןSPACE ) מוצע במרכב סלון ובמרכבStyle  (בנוסף על הקיים ברמת הגימורExclusive רמת גימור

אביזרי תפעול

 הנעה באמצעות כפתור,מפתח חכם

 – כניסה והנעה ללא מפתחKESSY • מערכת
• חיישני חנייה אחוריים מקוריים
• משענת יד אחורית מתקפלת עם מחזיק כוסות בעלת גישה לתא
מטען במצב מקופל
• דוושות העברת הילוכים מגלגל ההגה

אביזרי בטיחות
• מצלמה אחורית מקורית
" המתריעה על כלי רכב ב"שטח מתBlind spot detect • מערכת

אבזור נוסף

מצלמה אחורית מקורית

)״16  (גלגל ברזל רזרבי בגודל225/45 R17 • חישוקי סגסוגת
דוושת העברת הילוכים מגלגל ההגה

"מערכת לזיהוי כלי רכב ב"שטח מת

REAR-VIEW CAMERA
Enjoy easier parking by equipping your
car with the rear-view camera located on
the handle of the 5th door. It monitors the
space behind the car and indicates driving
lanes, based on the vehicle width. Integrated
washers improve the camera’s functionality.

AUTO LIGHT ASSIST
Your Light Assist will switch
to high beam and back
automatically, increasing
comfort and safety in traffic.

משענת יד אחורית מתקפלת עם מחזיק כוסות

1.0 ,1.5 **למנועי

*מותנה בהתאמה למכשיר הנייד

SIMPLY CLEVER פתרונות

פתרונות אחסון

צבעים
8T

G0

4Q

K1

9P

CORIDA RED
1Z

DENIM BLUE METALIC
8E

MAPLE BROWN METALIC
2Y

VELVET RED METALIC
4K

CANDY WHITE
J3

MAGIC BLACK METALIC

BRILLIANT SILVER METALIC

MOON WHITE METALIC
K4

CAPUCINO
F6

LASER WHITE
8X

ENERGY BLUE

QUARTZ GREY

RACE BLUE METALIC

חישוקי סגסוגת

ריפודים/עיצוב פנימי
ריפודי בד שחורים בשילוב
לוח מחוונים ופאנל שחור

רמת גימור  Ambitionו Style -״16
(למעט מנוע  1.0ב(Ambition-

Ambition & Style
HA

ריפודי בד שחורים בשילוב
לוח מחוונים ופאנל שחור

8

רמת גימור  Exclusive״17
Exclusive
HA

Exclusive
KA

ריפודי בד שנהב בשילוב
לוח מחוונים ופאנל שחור ושנהב

מפרט טכני
 1.0ל‘  115 TSIכ״ס

מנוע

 2.0ל‘  190 TSIכ“ס

 1.5ל‘  150 TSIכ“ס
טורבו בנזין הזרקת דלק ישירה

3

4

4

מספר צילינדרים
(סמ״ק)

999

1,498

1,984

הספק מרבי

(סל״ד כ״ס)

115/5,000-5,500

150/5,000-6,000

190/4,200-6,000

מומנט מרבי

(סל״ד/קג״מ)

20.3/2,000-3,500

25.4/1,500-3,500

32.6/1,500-4,100

EU6AG

EU6AG

EU6AG

נפח

תקן פליטת מזהמים

נטול עופרת  95אוקטן

דלק
ביצועים
מהירות מרבית
תאוצה  100-0קמ”ש
צריכת דלק על פי

תקן *EU99/100

(קמ״ש)

*205 / 198

*223 / 214

236

(שנ’)

*10.1 / 10.3

*8.3 / 8.4

7.3

(ליטר 100/ק״מ)
*(5.4 / )5.6-5.7

*(6.6-6.8 / )6.5-6.7

7.8

 -בינעירונית

*(4.2-4.4 / )4.5-4.6

*(4.2-4.3 / )4.3-4.5

4.8

 עירונית -משולבת

*(4.6-4.8 / )4.9-5.0

*(5.0-5.1 / )5.1-5.2

5.9

פליטת CO2

(גר׳/ק״מ)

קוטר סיבוב

(מטרים)

133

*(114-116 / )116-119(* 106-108 / )112-114
10.6

הנעה
קדמית

סוג

אוטומט  -שני מצמדים מרובי דיסקיות עם הפעלה אלקטרו הידראולית

מצמד

אוטומטית  7הילוכים

תיבת הילוכים

DSG

משקל ומימדים
משקל עצמי  -כולל נהג

(ק״ג)

*1,268 / 1,290

*1,295 / 1,317

1,388

עומס מורשה  -כולל נהג

(ק״ג)

*625/645

*625/645

585

*1,818 / 1,860

*1,845 / 1,887

משקל כולל

(ק״ג)

אורך

(מ“מ)

*4,670 / 4,667

רוחב

(מ״מ)

1,814

גובה

(מ״מ)

*1,461 / 1,465

בסיס גלגלים

(מ״מ)

2686

כושר גרירה עם בלמים
כושר גרירה ללא בלמים

1,898

מקס׳ לק״ג

1,300

1,500

1,700

מקס׳ לק״ג

*630 / 640

*640 / 650

690

נפח תא מטען כולל גלגל רזרבי

(ל׳)

*( 565/585עם מושבים אחוריים מקופלים *) 1,555/1,715

נפח מיכל הדלק

(ל׳)

50

שלדה
סרן קדמי
סרן אחורי

מתלי מקפרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט מייצב
קורת פיתול רוחבית

מתלה רב זרועי עם חיבור
אורכי ורוחבי ומוט פיתול
מייצב

מערכת בלמים

בלמים הידראוליים עם מעגל אלכסוני כפול וסיוע ואקום עם מגבר Dual Rate

בלמים קדמיים

בלמי דיסק עם קירור אוויר פנימי

בלמים אחוריים

בלמי דיסק

מערכת היגוי

הגה כח אלקטרו מכני

גודל חישוקים

“ 6.5J x 16ברמת גימור אמבישין וסטייל 7J x17“ ,ברמת גימור Exclusive

מידות צמיגים

 R16 205/55ברמת גימור אמבישן וסטייל R17 225/45 ,ברמת גימור Exclusive

*מתייחס לדגם SPACE

OCTAVIA SPACE

OCTAVIA

1,010

1,449

1,454

1,010

1,449

1,454

980

983

995

14°

1,087

983

2,686

13.9°

12.3°

12.2°

590 l
1,084

610 l
1,050

1,087

886

886

2,686
4,667

4,670

1,461

1,465

 12/2018מהדורה 01

1,549

1,549

1,549

1,549

2,017

1,814

2,017

1,814

הנתונים המוצגים בקטלוג הינם בהתאם לנתוני היצרן* .נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה .תקן .EC 2007/715 :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 .הנתונים במפרט מתייחסים לרכבים שיירשמו החל מיום  .1.1.2019האמור 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.

קוד דגמ

רמת האבזור
הבטיחותי

תיאור דגמ

5E33BD

OCTAVIA 1.0 TSI (115) AMBITION/STYLE DSG7

5E34BD

OCTAVIA 1.0 TSI (115) EXCLUSIVE DSG7

5E33ND

OCTAVIA 1.5 TSI (150) AMBITION/STYLE DSG7

5E34ND

OCTAVIA 1.5 TSI (150) EXCLUSIVE DSG7

5E34AD

OCTAVIA 2.0 TSI (190) EXCLUSIVE/PREMIUM DSG7

קוד דגמ

6
7
6
7
7

תיאור דגמ

5E53BD

OCTAVIA SPACE 1.0 TSI (115) AMBITION/STYLE DSG7

5E54BD

OCTAVIA SPACE 1.0 TSI (115) EXCLUSIVE DSG7

5E53ND

OCTAVIA SPACE 1.5 TSI (150) AMBITION/STYLE DSG7

5E54ND

OCTAVIA SPACE 1.5 TSI (150) EXCLUSIVE DSG7

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב OCTAVIA-ברמת גימור :Ambition+ Style
 7כריות אוויר
בקרת 5טייה מנתיב
בקרת 5טייה מנתיב אקטיבית
ניטור מרחק מלפנימ
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
זיהוי הולכי רגל

רמת האבזור
הבטיחותי

רמת
בטיחות
נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב OCTAVIA-ברמת גימור :Exclusive
 7כריות אוויר
בקרת 5טייה מנתיב
בקרת 5טייה מנתיב אקטיבית
ניטור מרחק מלפנימ
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
זיהוי הולכי רגל

מצלמת רוור5
בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות
בלימה אוטומטית בעת חירומ
זיהוי רכב דו-גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

6
7
6
7

מצלמת רוור5
בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות
בלימה אוטומטית בעת חירומ
זיהוי רכב דו-גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:
אביזר קיימ
אביזר אופציונאלי
אביזר לא קיימ

OCTAVIA SPACE

OCTAVIA

מנוע

תיבת
הילוכימ

1.0 TSI

DSG7

1.5 TSI
2.0 TSI

DSG7
DSG7

כ"5
115
150
190

צריכת דלק ממוצעת
בליטרימ ל100-ק"מ
בינעירונית
עירונית
4.2-4.4
5.4
4.2-4.3
6.6-6.8
4.8
7.8

דרגת
זיהומ
אוויר
6
3
4

מנוע

תיבת
הילוכימ

כ"5

1.0 TSI
1.5 TSI

DSG7
DSG7

115
150

צריכת דלק ממוצעת בליטרימ
ל100-ק"מ
בינעירונית
עירונית
4.5-4.6
5.6-5.7
4.3-4.5
6.5-6.7

דרגת
זיהומ
אוויר
6
3

דרגת זיהומ אוויר לרכב מנועי**
זיהומ מרבי
*נתוני היצרנ עפ”י בדיקת המעבדה .תקנ2007EC/715 :
ייתכנ פער בינ צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבינ צריכת הדלק בפועל.

זיהומ מזערי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהומ אוויר ברכב מנועי בפר5ומת( התש"5ט 2009

