IBIZA

עיצוב פנימי

עיצוב חיצוני

 192 1.8TSIכ"ס

מערכת Electronic Stability Control E.S.C

חלון גג עם הפעלה חשמלית

מושבי ספורט

ידני 6 ,הילוכים

מערכת Anti - Lock Braking System A.B.S

חלונות חשמל קדמיים

ריפוד בעיצוב CUPRA

פנסי  BI XENONקדמיים  +מערכת AFS
()Adaptive Front Lighting System

1798

מערכת Traction Control System T.C.S

Start & Stop

מערכת Emergency Brake Assist E.B.A

מראות צד מופעלות ומתקפלות חשמלית עם חימום
להפשרת אדים

הגה וידית הילוכים מעור בעיצוב CUPRA

פנסי  LED DRLקדמיים

דוושות גז ובלם בכיסוי אלומיניום

פנסי  LEDאחוריים

מערכת Break Assist System B.A.S

מחשב דרך

שקע 12V

מראות בעיצוב CUPRA

קו"ט  /סל"ד

140 / 4300-6200

מערכת  X.D.Sמערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית

בקרת אקלים דיגיטלית Climatronic

 3מחזיקי כוסות

ידיות בצבע הרכב

כ"ס  /סל"ד

192 / 4300-6200

מערכת להתראת לחץ אויר נמוך בצמיגים  +נורית התראה

הגה קורס עם אפשרות כוונון לגובה ולעומק

תא כפפות מרווח ( 10.7ליטר) עם תאורה פנימית

חלונות אחוריים מושחמים

קג"מ  /סל"ד

32.6 / 1450-4200

מערכת להתראת עייפות ()Rest Assist

מושבים קידמיים עם כיוון גובה וגב תחתון

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת ל1/3, 2/3 -

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי

מהירות מירבית

קמ"ש

235

מערכת  M.K.Bלמניעת תאונות משניות

EASY ENTRY

משענת יד קדמית

דלת תא מטען עם פתיחה אלקטרונית

תאוצה  0 - 100קמ"ש

שניות

6.7

מערכת Hill Hold Control H.H.C

תאורת Coming Home / Leaving Home

משענות ראש קדמיות ואחוריות עם כיוון לגובה

מפלט (אגזוז) טרפזי אמצעי

צריכת דלק  -נסיעה עירונית

ק"מ  /ליטר

12.8

מערכת בקרת שיוט

Day Time Running Lights

משענת ראש מרכזית אחורית

קליפרים אדומים CUPRA

צריכת דלק  -נסיעה בינעירונית

ק"מ  /ליטר

18.8

פנסי ערפל קדמיים עם תפקוד סיוע בפנייה

צריכת דלק  -נסיעה משולבת

ק"מ  /ליטר

16.1

נעילה מרכזית בעזרת שלט קפיצי אחד

מראה מוארת עם מכסה ע"ג סוכך השמש
(נהג ונוסע)

צמיגים 215 / 40 R17

ביצועים
מידע טכני

תיבת הילוכים
נפח מנוע

סמ"ק

מרכב
הספק מירבי
מומנט מירבי

 3דלתות

מערכות עזר

נוחות

גלגל רזרבי קטן מידות חוסך מקום ומשקל

מגירת אחסון מתחת למושב הנהג
ק"ג

1260

בטיחות

חיישנים

תאי אחסון בגב מושבים קדמיים

מידות ומשקלים

זוג כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

חיישן גשם

תאי אחסון בדלתות קדמיות

משקל כולל

ק"ג

1700

זוג כריות אויר צדיות לנהג ולנוסע

חיישן אורות

מאפרה

אורך

מ"מ

4055

זוג כריות וילון

רוחב

מ"מ

1693

ניתוק כרית אויר קדמית ימנית (לנוסע)

גובה

מ"מ

1420

מערכת שמע ובידור

הגה כוח אלקטרו מכאני ()Servotronic

מרחק סרנים

מ"מ

2469

בלמי דיסק קדמיים מאווררים

מערכת מולטימדיה מקורית בעלת מסך מגע צבעוני בעל
חיישני טאץ' ''6.5

נפח תא מטען

236

בלמי דיסק אחוריים

מערכת Full Link

נפח מיכל דלק

45

מתלים ספורטיביים

 6רמקולים  4 -קידמיים ו 2 -אחוריים

 3חגורות בטיחות אחוריות עם  3נק' עיגון

שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

משקל עצמי כולל נהג

סוג דלק

בנזין נטול עופרת  95אוקטן

תקן זיהום אויר

EURO6

תקן מדד ירוק

9

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות מושבים קידמיים
מראת נהג פנימית מתכהה נגד סינוור
עוגני  ISOFIXוהכנה לרצועות עיגון עליונות במושבים האחוריים צידיים

תא מטען מואר

חיבור AUX / USB / SD
דיבורית BT

SEAT ECO TRAINER
 ECO TRAINERהינה מערכת חדשנית המאפשרת לך
הכוונה לשיפור איכות הנהיגה במטרה לייעל את תצרוכת הדלק
ושיפור ביצועי המנוע .המערכת שולחת לך התראות וויזואליות
בעת הנהיגה ואף מנקדת אופי נהיגה נכון.

SEAT.CO.IL

*3313

התמונות להמחשה בלבד .נכון לפברואר  .2016ט.ל.ח.
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
דגם
 3ד' 192 ,1.8TSI ,כ"ס ,ידני

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק"מ*
משולב
בינעירוני
עירוני
6.2
5.3
7.8

זיהום מירבי
*נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה ,תקןEC 715/2007*136/2014W :
**הדרגה מחושבת לפי אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

זיהום מזערי

