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מנוע ותיבת הילוכים

תצורת הנעה

תצורת מנוע

נפח מנוע )סמ״ק(

הספק )סל״ד / כ״ס(

מומנט )סל״ד / קג״מ(

מערכת ניתוק בוכנות לחסכון בדלק

Start / Stop מערכת

תיבת הילוכים והעברה

אורך )מ״מ(

רוחב )מ״מ(

גובה )מ״מ(

בסיס גלגלים )מ״מ(

מרווח גחון )מ״מ(

משקל עצמי )ק״ג(

משקל כולל )ק״ג(

)SAE נפח תא מטען )ל׳, תקן

יכולת גרירה מקסימלית לנגרר ללא בלמים )ק״ג(

יכולת גרירה מקסימלית לנגרר עם בלמים )ק״ג(

נפח מיכל דלק )ל׳(

צמיגים ״20

צמיגים ״21 )אופציה ב-RS בלבד(

תאוצה 0-96 )שניות(

מהירות מקסימלית )קמ״ש(

AWD מתקדמת

4,863

1,947

1,703

2,863

194 )198 עם חישוקי ״21(

i4

1,997

230/5,000

35.7/1,500-4,000

-

V6

3,649

305/6,600

37.2/5,000

1,938

680

265/45R21

8.06.8

1,985

2,041

-

PREMIERרמות גימור RS

אוט׳, 9 הילוכים
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בטיחות
7 כריות אוויר

מראה אחורית עם עמעום אוט׳
חיישני חניה אחוריים

התראת שטח מת צידי
בקרת לחץ אוויר בצמיגים

HD מראה אחורית בעלת תצוגת וידאו
מצלמת חניה 360 עם זויות תצוגה משתנות
בקרת שיוט אדפטיבית, כולל תנועה בפקקים

מושב נהג בעל חיווי רטט להתראות
שליטה אוטומטית על אורות גבוהים

התראת התנגשות קדמית
התראת סטייה מנתיב

תיקון סטייה מנתיב
בלימת חירום אוטונומית

התראת הולכי רגל
ניטור מרחק מלפנים

מצלמה ייעודית לחיבור נגרר )ב-PREMIER בלבד(

מידע ובידור
*Apple CarPlay / Android Auto-עם תמיכה ב MyLink 8מערכת מולטימדיה ״

קישורית BlueTooth**, עם אפשרות לחיבור 2 מכשירים במקביל
USB 6 שקעי

BOSE ,מערכת שמע פרימיום, 8 רמקולים
מרכז מידע לנהג, משולב בלוח המחוונים, ״8 מתקדם

ניווט באנגלית
230V שקע כוח

SD כניסה לכרטיס זכרון

מושבים ופנים
ידית הילוכים בציפוי עור

הגה בציפוי עור
מושבים בריפוד עור

חימום למושבים הקדמיים
אוורור למושבים הקדמיים

מושב נהג מתכוונן חשמלית, 8 כיוונים
תמיכת גב תחתון למושב הנהג, כוונון חשמלי
2 זכרונות למושב הנהג )מושב, הגה, מראות(

מושב נוסע מתכוונן חשמלית
מושב אחורי מתקפל ומתפצל 40/60

שטיחוני בד מקוריים

* בכפוף לתאימות המכשיר ולזמינות האפליקציה בישראל
** למכשירים תומכים



אבזור חיצוני
פתח מילוי דלק ללא מכסה

ידיות דלתות בצבע הרכב
חלונות כהים במיוחד

מראות צד בצבע הרכב, מחוממות, צד נהג עם עמעום אוט׳
הפעלה / כיבוי תאורה אוטומטי, עם חיישן תאורה

LED תאורת יום
LED פנסים אחוריים משולבי

LED פנסים ראשיים
ספוילר גג אחורי

אנטנת סנפיר בצבע הרכב
תא מטען נפתח חשמלית, עם חיישן רגל, לוגו מוקרן על הרצפה

חבילת גרירה עם הכנה לוו גרירה ומערכת קירור HD )ב-PREMIER בלבד(

אבזור כללי
מפתח חכם - כניסה והתנעה ללא מגע במפתח

בלם חניה אלקטרוני
ביטול רעשים אקטיבי

בקרת אקלים אלקטרונית, 2 איזורים
טעינה אלחוטית***

הגה מתכוונן חשמלית, עם חימום
תאורת אווירה

פתחי אוורור למושב האחורי
חלון גג פנורמי, עם וילון חשמלי

נראות ועיצוב

סמלי שברולט בחוץ ובפנים
כנפונים ופגושים תחתונים

ידיות דלתות חיצוניות
קצוות מפלט

סגנון שבכה קדמית
פסי גגון

אלמנט כרום בחזית הרכב
ספי פגושים
סגנון ריפוד

פתחי מיזוג קדמיים

RSרמות גימור
שחור

שחור מבריק
צבע הרכב

מתחת לפגוש האחורי, מלבניים
כוורת דבש, שחור מבריק

שחור
כרום שחור

שחור מבריק
שחור, דגשים אדומים

דגש אדום

זהב
צבע הרכב

צבע הרכב עם דגש כרום
משולבים בפגוש האחורי

פסים רוחביים, כרום
כסוף

כרום כסוף
כסוף

שחור או בז׳, דגשי זמש
דגש כסוף

PREMIER

*** למכשירים תומכים



צבעים חיצוניים לרכב

חישוקים

SP4 20" )RS( SP5 20" )PREMIER(RQM 21" )RS(
*בתוספת תשלום
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רמת אבזור
כריות אוויר

בקרת סטייה מנתיב
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל
מצלמת רוורס

זיהוי רכב דו גלגלי
חיישני חגורות בטיחות

תיקון סטייה מנתיב
בלימת חירום אוטומטית

זיהוי תמרורי תנועה

7
7

7
7

רמות גימור
פירוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב

RSPREMIERרמות גימור

)GAN( כסף מטאלי)G7Q( אפור כהה מטאלי

)GBA( שחור)GLT( כחול לגונה מטאלי
*ב-RS בלבד

)GPJ( אדום קייג׳ן מטאלי
*בתוספת תשלום

)GLU( כחול כהה מטאלי)G7C( אדום לוהט
*ב-RS בלבד

)G1W( לבן פנינה
*בתוספת תשלום


