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האצ'בק 3 דלתותתצורה/מרכב
Jamרמת גימור

מנוע
1,398נפח )סמ"ק(

85/6,000הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(
13.28/4,000מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

Aתיבת הילוכים ידנית 5 הילוכים
Aמערכת Start-Stop לצמצום צריכת הדלק ופליטת מזהמים

176מהירות מירבית )קמ"ש(
12.5תאוצה מ 100-0 קמ"ש )שניות(

קדמיתהנעה

מידות ומשקלות
3,698אורך )מ"מ(

1,966/1,807רוחב ללא מראות/עם מראות )מ"מ(
1,484גובה )מ"מ(

2,311רוחק סרנים )מ"מ(
1,120משקל עצמי )ק"ג(
1,480משקל כולל )ק"ג(

170נפח תא מטען )ליטרים(
10.17קוטר סיבוב בין מדרכות )מטרים(

38נפח מיכל דלק )ליטרים(
4.2תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק"מ בנסיעה בינעירונית 

6.6תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק"מ בנסיעה עירונית 
5.1תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק"מ בנסיעה משולבת 
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בטיחות
ארבע חגורות בטיחות מוצלבות

חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה עם קדם מותחנים

תצוגת התראה לחגורות בטיחות מלפנים ומאחור

 ESP®  Plus Electronic Stability Program מערכת בקרת יציבות

Anti-Lock Braking systems - מונעת נעילת גלגלים ABS מערכת

 Electronic Braking Distribution - מערכת לחלוקת עומס בלימה

Brake Assist System - מערכת סייען בלימה

 Traction Control - מערכת בקרת אחיזה

Hill-start Assist Control - מערכת סייען לזינוק במדרון

כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 

כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

כריות אוויר וילון לאורך צידי הרכב 

מתג לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע

נקודות עיגון Isofix להתקנה קלה של מושבי בטיחות

נעילת דלתות אוטומטית עם תחילת נסיעה לפי תכנות

אביזרי תפעול
נעילה מרכזית

שלט להב נשלף

שני חלונות חשמל בעלי מנגנון פתיחה בנגיעה אחת

הגה כח חשמלי, תלוי מהירות, מתכוונן לגובה ולעומק מצופה עור, טלסקופי קורס בעת תאונה

שליטה מלאה על מערכת השמע ובקרת שיוט מגלגל ההגה

מתג City Mode לשליטה בקשיחות ההגה

אימובילייזר מקורי

תאורה פנימית

ידיות אחיזה לנהג ולנוסע

התראה קולית לאורות דולקים ומפתח בסוויץ'

מפשיר אדים אחורי

מגב אחורי



נמדדה בתנאי מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו 
רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.

מערכת מיזוג
מזגן מקורי

מערכת שמע
IntelliLink מערכת שמע

מסך מגע מקורי "7

USB חיבור אודיו

AUX חיבור אודיו

רמקולים: 2 קדמיים + 2 טוויטרים + 2 אחוריים + סנטר

Bluetooth + )להשמעת מוזיקה מהמכשיר הנייד( Stream

תצוגה דיגיטלית של שיחות נכנסות ויוצאות

תצוגה דיגיטלית של ®AlbumArt) GraceNote( ותמונות

מערכת מידע לנהג
DISPLAY ECO DRIVE ASSISTANCE תצוגת עזר לנסיעה חסכונית

מחשב דרך מלא

מושבים, ריפוד ודיפון
JET BLACK/SKY COOL בד איכותי

JET BLACK/SKY COOL דיפוני דלתות

מושב נהג - כוונון ידני )4 דלתות(

מושב אחורי מתקפל

מושב נהג - כוונון ידני )2 דלתות(

דיפוני Décor צבעוניים )קונסולה, מסגרת תיה"ל וידיות דלתות פנימיות(

חישוקים וצמיגים
חישוקי סגסוגת "16

 195/55R16 צמיג במידה

צמיג חלופי מוקטן 

תאורה וראות
פנסי הלוגן קדמיים

פנסי ערפל קדמיים

פנסי ערפל אחורי

DRL תאורת יום חיצונית קבועה

כוונון גובה פנסי חזית

תאורת חוץ "ליווי עד הבית"

אבזור חיצוני
אפשרויות לצבע חיצוני אחיד או בשני גוונים שונים )גג ומרכב(

פגושים, מראות צד בצבע הגג, ידיות הדלתות בצבע המרכב

התמונות להמחשה בלבד, יתכנו שינויים במפרטי המכונית שישווקו בישראל, פרטים מדויקים ימסרו ע"י נציג המכירות. ט.ל.ח

ADAM 1.4 ליטר ידני
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*

2007/EC 715 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת המעבדה ותקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**


