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IT'S
ALIVE

רכב משפחתי-ספורטיבי
מלהיב ועוצמתי המעניק

 חוויית נהיגה ייחודית

מרווח פנימי ענק ושימושי
עם מגוון מערכות בטיחות

 מתקדמות

אוקטביה RS 245 החדשה
שילוב מנצח בין רכב משפחתי 

לבין חיה ספורטיבית אמיתית

אוקטביה RS 245 מצוידת במנוע טורבו מתקדם 
ועוצמתי )TSI( המהווה את הלב הפועם שלה

ומעניק לה אופי משל עצמה.

READY,
SET,
GO!

מומנט של 37.7 קג"מ מבטיח תאוצה מסחררת 
אשר תרגש אותך עם כל לחיצה על הדוושה.

POWER
UP!

מנוע בעל נפח של 2.0 ליטר המפיק 245 
כ"ס אשר מזניקים את הרכב ל-100 קמ"ש 
תוך 6.6 שניות בלבד וייקחו אתכם הכי מהר 

ורחוק שאפשר.

יותר!

RS 245 אוקטביה
למשפחות שרוצות

מנוע
וביצועים

עוצרי נשימה

תיבת הילוכים מסוג DSG עם מצמדים רטובים
ו-7 הילוכים. כפתורי העברת הילוכים מאחורי

גלגל ההגה.

הגה ספורט פרוגרסיבי המשלב בין יציבות להיגוי 
מהיר ומדויק בפניות.

דיפרנציאל קדמי עם נעילה אלקטרו-מכנית.

 - )Dynamic chassis control( בקרת שלדה דינמית
אפשרות לבחירת מצב נהיגה בין 5 מצבים שונים 

להתאמה אישית מושלמת.



העיצוב החיצוני של האוקטביה RS מפתיע ומבטיח כי אף אחד 
לא יישאר אדיש כאשר תנהגו בה.

עיצוב ספורטיבי
סוחף!

כבר מהמבט הראשון, כשנכנסים אל תא
הנוסעים של האוקטביה RS 245, ניתן להבחין 
בעיצוב הייחודי ובמגע הספורטיבי המבדלים 

אותה משאר הדגמים.

עיצוב פנימי
מרהיב

מושבי ספורט מתכווננים חשמלית
)מושב נהג עם 3 זיכרונות( בריפוד 

מהודר המשלב בין עור לאלקנטרה 
ומעוטר בתפרים אדומים או אפורים

הגה ספורט מצופה עור עם כפתורי 
שליטה על מחשב הדרך, הרדיו 

והטלפון מגלגל ההגה 

דוושות בחיפוי מתכתי
למראה ספורטיבי

לוגו RS על משענות הגב, ההגה,
ידית ההילוכים וספי הכניסה

פנסי לד קדמיים
 

גג שמש חשמלי
 

חלונות אחוריים כהים
 

בחתך   "19 סגסוגת  חישוקי 
225/35 בעיצוב מהפנט

 
תוכננה  אשר  פליטה  מערכת 
למנוע  להעניק  כדי  במיוחד 

צליל פליטה ספורטיבי ונחשק
 

פליטה  מערכת  צד,  מראות 
וגריל בגימור שחור

 
ספויילר אחורי להגברת יציבות 

הרכב ולמראה בולט וייחודי



RS
245





האוקטביה RS 245 מציעה שפע של מרווח לנוסעים ומרחב למטען.

הכל נשאר
במשפחתית!

7 כריות אוויר
 

)Tire Pressure Monitoring System( מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

עיגוני Isofix במושבי האחורי להתקנת מושבי בטיחות לילדים
 

חיישני חגורות בטיחות מלפנים ומאחור

Electronic Stability Control מערכת בקרת יציבות

בסקודה מבינים שהבטיחות היא הדבר החשוב ביותר 
ולכן האוקטביה RS 245 מצוידת במגוון מערכות בטיחות 

אקטיביות ופסיביות השומרות על בטיחות הנוסעים ברכב.

מערכות בטיחות
מתקדמות

Lane Assistמערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

Adaptive Cruise Controlבקרת שיוט אדפטיבית 
מערכת אקטיבית לניטור מרחק 

מלפנים עם בלימה אוטומטית בחירום
Front Assist with
Emergency Braking

Blind Spot Detectמערכת לזיהוי כלי רכב ב-״שטח מת״ Driver Alertמערכת לזיהוי עייפות נהג

מערכות
בטיחות

אקטיביות



מערכת בקרת אקלים דיגיטלית
"Climatronic" עם שני אזורים

מחשב דרך "Maxi-dot" צבעוני

)Kessy( הנעה ללא מפתח

מצלמה אחורית מקורית

 חיישני חנייה מלפנים ומאחור

תא ייעודי לטלפון נייד עם מגביר קליטה 
וטעינה אלחוטית*

*למכשירים תומכים בלבד.

אבזור עשיר

מערכת
מולטימדיה

וקישוריות
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מידות

צבעים

מסך מגע בגודל 8" בעיצוב זכוכית

מערכת +Smartlink - מתממשק עם
Google Android Auto Service-ו Car Play

לקישור ממכשיר הטלפון החכם
 למערכת השמע 

 Canton מערכת שמע איכותית
 הכוללת:

10 רמקולים

אקולייזר דיגיטלי

Subwoofer

אוקטביה RS 245 מגיעה במגוון צבעים לבחירתך:

מטאלי
Velvet Red

)K1K1(

Steel Grey
)M3M3(

Corrida Red
)8T8T(

מטאלי
Moon White

)2Y2Y(

מטאלי
Magic Black

)1Z1Z(



דרגת זיהום אוויר צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100ק"מ
כ"ס תיבת הילוכים בינעירוניתמנוע עירונית

12 5.3 8.3 245 DSG7 2.0 TSI
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

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם
7 OCTAVIA RS 2.0/245 HP TSI DSG7 5E36UD 1 גרסה

לבין הדגמים  זה  והתמונות המובאים במסמך  הנתונים  בין התיאור, המידע,  יתכנו הבדלים  ליום הדפסתו.  נכון  זה  האמור במסמך 
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.

RS 245מנוע
4 / 1,984מספר צילינדרים/נפח )סמ״ק(

245/5,000-6,700הספק מרבי )סל״ד/כ״ס(

37.7/1,600-4,300מומנט מרבי )סל״ד/כ״ס(

EU6תקן פליטת מזהמים/דלק
146פליטת CO2 )גרם לק"מ(

ביצועים
250מהירות מירבית )קמ"ש(

6.6 תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

צריכת דלק*
8.3נסיעה עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(

5.3נסיעה בינעירונית )ליטר ל-100 ק"מ(

6.4נסיעה משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(

נטול עופרת 95 אוקטןדלק

הנעה
קדמיתסוג

אוטומטית DSG עם 7 הילוכיםתיבת הילוכים

מצמדים רטובים עם הפעלה אלקטרו-הידראוליתמצמד

משקל ומימדים
1,465משקל עצמי - כולל נהג )ק״ג(

542עומס מורשה - כולל נהג )ק״ג(

1,932משקל כולל )ק״ג(

4,689/1,814/1,448גובה )מ״מ( / רוחב )מ״מ( / אורך )מ״מ(

127/2,680 בסיס גלגלים / מרווח גחון )מ״מ(

10.6קוטר סיבוב )מטרים(

1,600 / 730כושר גרירה עם / ללא בלמים )ק״ג(

נפח תא מטען - ללא גלגל חלופי / מושבים 
590 / 1,580אחוריים מקופלים )ליטרים(

50נפח מיכל הדלק )ליטרים(

שלדה

סרן קדמי / סרן אחורי
מתלי מקפרסון עם זרועות משולשות תחתונות
ומוט מייצב / מתלה רב חיבורי עם חיבורים 

אורכיים ורוחביים ומוט מייצב

בלמים הידראולים עם מעגל אלכסוני כפולמערכת בלמים
וסיוע אלקטרו-הידראולי

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

”7.5J x 19חישוקים

R19 225/35צמיגים
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