


נתונים טכניים ומידות
TSI 1.8 180 כ"ס TSI  1.4 122 כ"ס  TSI 1.2 105 כ"ס מנועים

1,1971,3951,798 נפח מנוע  סמ"ק 

אוטומט DSG 7 הילוכיםידני 6 הילוכים  ידני 6 הילוכים\אוטומט DSG 7 הילוכיםתיבת הילוכים 

Start & Stop מערכתStart & Stop מערכתStart & Stop מערכת

STYLEFRFR רמות גימור  

 5 דלתות /3  דלתות 3 דלתות  5 דלתות מספר דלתות 

5,100-6,200 / 5,000-6,000132 / 4,500-5,50090 / 77סל"ד\קו"טהספק מרבי

5,100-6,200 / 5,000-6,000180 / 4,500-5,500122 / 105סל"ד \ כ"ס

1,250-5,000 / 1,400-4,00025.5 / 1,400-4,00020.4 / 17.8סל"ד \ קג"ממומנט מרבי 

TSI  הזרקה ישירהTSI  הזרקה ישירהTSI  הזרקה ישירהמערכת הזנת דלק

191202224קמ"ש מהירות מרבית

7.1 / 7.2* 10.29.1קמ"ש \ שניותתאוצה 0-100 קמ"ש

17.0015.4014.00 / 17.85ק"מ \ ליטרצריכת דלק – נסיעה עירונית

23.2022.7020.80 / 22.70ק"מ \ ליטרצריכת דלק – נסיעה בין עירונית

20.4019.2017.50 / 20.80ק"מ \ ליטרצריכת דלק – נסיעה משולבת 

1,307*1,2091,204 / 1,235ק"גמשקל עצמי כולל נהג  / 1,327

533*  501496 / 505ק"גמשקל מורשה  / 513

380380380ליטרנפח תא מטען

4,271 / 4,236*4,2634,236מ"מאורך

1,816 / 1,810*1,8161,810מ"מרוחב

1,444 / 1,431*1,4591,431מ"מגובה

2,631 / 2,596*2,6362,599מ"ממרחק סרנים

505050ליטר נפח מיכל דלק

בנזין נטול עופרת 95 אוקטןבנזין נטול עופרת 95 אוקטןבנזין נטול עופרת 95 אוקטןסוג דלק 

EU5+EU5+EU6תקן זיהום אויר 

454תקן מדד ירוק

*גרסת 3 דלתות



*גרסת 5 דלתות

STYLEFRבטיחות

)Electronic Stability Program) E.S.P  מערכת
)Anti Locking Brake System) A.B.S מערכת

)Traction Stability Control) T.S.C מערכת
)Emergency Brake Assist) E.B.A מערכת

)Brake Assist system) B.A.S מערכת
מערכת X.D.S נעילה דיפרנציאל אלקטרונית

Automatic Post Collision Braking System
מערכת ניטור לחץ אויר בצמיגים, כולל  נורת התראה

4 בלמי דיסק )קדמיים מאווררים(
מערכת Hill Hold Control) HHC( סיוע בזינוק בעלייה 

זוג כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע 
זוג כריות אויר צדיות לנהג ולנוסע 

זוג כריות וילון 
זוג כריות אויר אחוריות צדיות*

ניתוק כרית אויר קדמית ימנית )לנוסע(  
תזכורת לחגירת חגורות בטיחות  קדמיות 

עוגני ISOFIX במושבים האחוריים והכנה לרצועות 
עיגון עליונות במושבים אחוריים 

נעילת ילדים לדלתות צד אחוריות
חגורות בטיחות עם 3 נק' עיגון

SEAT SYNC
מערכת  SEAT SYNC מאפשרת לך ליהנות 
מסנכרון והתאמה אופטימאלית לתפריטי 
הרכב השונים, עם תצוגה גראפית 
והפעלה אינטואיטיבית של המערכת 

על ידי הנהג.



חבילת השקה

רמת גימור  STYLE     ● חלון גג חשמלי

רמת גימור FR               ● פנסי LED קדמיים 
        ● פנסי LED אחוריים

225\40 R18 חישוקי ●        

STYLEFRאביזרי תפעול

4 חלונות חשמל )לגרסת 5 דלתות(
חלון גג עם הפעלה חשמלית 

מערכת בקרת שיוט
מחשב דרך עם  תצוגה דיגיטלית 

חיישן גשם 
חיישן אורות

   Coming home / Leaving home תאורת
Day time running lights

פנסי ערפל עם פונקציית סיוע בפנייה* 
מראות צד מתחממות , מופעלות חשמלית 

עם פונקציית סיוע בחנייה 
 בקרת אקלים דיגיטלית עם  2 אזורי טמפרטורה  ופתח איוורור

במושבים האחוריים 
    MP3 מערכת שמע מקורית עם מסך מגע צבעוני, קורא

BT דיבורית
USB INSERT 
SD  INSERT 

AUX שקע
6 רמקולים 
8 רמקולים 

  Multifunction הגה
)DSG העברת הילוכים מגלגל הגה )דגם

מושבים קדמיים עם כיוון גובה 
מושבים קדמיים עם כיוון גב תחתון

תאורת קריאה 
תאורת רגליים 

נעילה מרכזית לרבות דלת תא מטען ומכסה מיכל דלק 
הגה קורס עם אפשרות כוונון לגובה ולעומק

משענות ראש )קדמיות ואחוריות( מתכווננות לגובה

*סט פנסי Full Led מבטל את הסיוע בפנייה

SEAT DYNAMIC DRIVE
מערכת DYNAMIC DRIVE מאפשרת התאמה באופן 
אופטימאלי של התנהגות הרכב לאופי הנהיגה 
או למצב הכביש, זאת על ידי 4 מצבים שונים 
הקיימים במערכת, )3 מהם מתוכנתים מראש(

NORMAL ●   SPORT ●  ECO ●  INDIVIDUAL



STYLEFRאבזור פנימי

COMFORT מושבי

 Alcantara מושבי עור משולב

הגה 3 צלעות בריפוד עור

ידית הילוכים  בריפוד  עור

בלם יד בריפוד עור

FR עיצוב פנימי

עיטור FR בספי דלתות קדמיות

משענת יד קדמית עם תא אחסון בריפוד עור

קונסולה קידמית אמצעית עם תא אחסון ומחזיקי כוסות

שקע 12V  )ללא מצת(

תא כפפות מרווח עם תאורה פנימית

סוככי שמש קדמיים, לרבות מראות עם כיסוי

מראת נהג פנימית מתכהה נגד סינוור

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת ל- 1/3, 2/3

תאי אחסון מתחת למושבים הקדמיים

כיס אחסון בגב המושבים הקדמיים

תא אחסון בתא המטען   

תאורה בתא המטען



בורדו

כסף

STYLEFRאבזור חיצוני

פנסים קדמיים כפולים

 LED מראות צד בצבע הרכב עם איתות
בגוף המראות

פגושים וידיות בצבע הרכב

גריל קדמי כרום

חלונות אחוריים מושחמים

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי

205\55 R16 צמיגים

225\45 R17 צמיגים

*225\40 R18 צמיגים

חישוקי סגסוגת

ריפודים צבעיםחישוקים

חישוק "18  
FR חבילת השקה 

חישוק "16
STYLE רמת גימור 

חישוק "17   
FR רמת גימור 

לבן נבאדה לבן FR שחור

אפור

כחול בהירשחור

ירקרק בהיר טורקיז כהה

אדום

STYLE אפור

FR חבילת השקה*



  EC 715/2007*630/2012  :צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק"מ  ע"פ בדיקת מעבדת תקן*

נתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מ
ציון ירוק  בין עירוני  עירוני  דגם 

4 4.3 5.9  TSI 1.2 105 כ"ס ידני 
4 4.4 5.6  TSI 1.2 105 כ"ס אוטומט 
5 4.4 6.5 TSI  1.4 122 כ"ס ידני

4 4.8 7.1 TSI 1.8 180 כ"ס אוטומט

*3313


