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נתונים טכניים ומידות

   TSI 2.0 280 כ"ס   TSI 2.0 280 כ"סביצועים

1,9841,984נפח מנוע סמ"ק

אוטומט DSG 6 הילוכיםאוטומט DSG 6 הילוכיםתיבת הילוכים

Start&Stop  מערכתStart&Stop  מערכת

cupracupraרמת גימור

5 דלתות3 דלתותמספר דלתות

 206/5,600-6,500 206/5,600-6,500קו״ט/סל״דהספק מירבי

 280/5,600-6,500 280/5,600-6,500כ"ס/סל״ד

 35.7/1,700-5,600 35.7/1,700-5,600קג"מ/סל״דמומנט מירבי

הזרקה ישירה TSIהזרקה ישירה TSIמערכת הזנת דלק

250250קמ״שמהירות מירבית

5.75.8שניותתאוצה 0-100 קמ״ש

12.011.7ק״מ/ליטרצריכת דלק – נסיעה עירונית

18.518.2ק״מ/ליטרצריכת דלק – נסיעה בין עירונית

15.415.1ק״מ/ליטרצריכת דלק – נסיעה משולבת

מידות ומשקלים
1,3951,421ק״גמשקל עצמי כולל נהג

1,8901,910ק״גמשקל כולל מורשה

380380ליטרנפח תא מטען

4,2284,263מ״מאורך

1,8101,816מ״מרוחב

1,4461,459מ״מגובה

2,5832,618מ״ממרחק סרנים

5050ליטרנפח מיכל דלק

  בנזין נטול עופרת 95 אוקטן  בנזין נטול עופרת 95 אוקטןסוג דלק

Eu6Eu6תקן זיהום אוויר

910תקן מדד ירוק

מערכות עזר
מערכת E.S.c )מערכת בקרת יציבות אלקטרונית(

מערכת a.B.S )מערכת למניעת נעילת גלגלים בעת בלימה(

(Traction Stability control) T.S.c מערכת

(Emergency Brake assist) E.B.a מערכת

מערכת B.a.S )מערכת עזר לבלם(

מערכת X.D.S (מערכת נעילה דיפרנציאל אלקטרונית(

מערכת HHc (Hill Hold control) למניעת הדרדרות.

מערכת בקרת שיוט

בטיחות
9  כריות אוויר

ניתוק כרית אויר קדמית ימנית )נוסע(

4 בלמי דיסק )2 קדמיים, 2 אחוריים(

מראה מרכזית מתכהה נגד סינוור

תזכורת לחגירת חגורות בטיחות )קדמיות+אחוריות(

עוצמה במיטבה
הכירו את רכב הדגל העוצמתי ביותר בסדרת רכבי סיאט.

280 כח סוס, עם הטכנולוגייה  2.0 ליטר,  cupra - מנוע  לאון 
המתקדמת בעולם ובעיצוב דינאמי פורץ דרך.



100% כוח 100% עיצוב
השילוב של מנוע 2.0 ליטר עם 280 כח סוס ועיצוב חדשני 

מלא תשוקה, דוחק את הגבולות המוכרים ומגיע לשיאים חדשים 
של חווית נהיגה.



rEST aSSIST מערכת
מערכת המזהה עייפות וחוסר תשומת לב 

ע״פ שינוי באופי נהיגת הרכב.

מערכת Dcc - שילדה 
 (Dynamic chassis control) אדפטיבית

מערכת המאפשרת שליטה על קשיחות בולמי 
הזעזועים באמצעות בקרה אלקטרונית.

EcO TraINEr מערכת
לנוחיותך מערכת המאפשרת הכוונה לשיפור איכות הנהיגה 
במטרה לייעל את תצרוכת הדלק ולשפר את ביצועי המנוע.

המערכת שולחת התראות ויזואליות בעת הנהיגה.

מערכת MKB למניעת תאונות 
(Multi collision Braking System) משניות

מערכת בטיחות אופטימלית המאפשרת למתן תגובות של 
הרכב לאחר מצב של פתיחת כרית אוויר. המערכת שולחת 

אותות לבקרת היציבות הראשית של הרכב )E.S.c( ובכך 
מביאה להאטה בטוחה של הרכב.

 SEaT.cO.IL לפרטים נוספים אודות המערכות הכנסו לאתר

מערכת מתלי קופרה 
(Specific cupra Suspesion - 25mm)

לקופרה מתלים חודיים המאפשרים התאמה אופטימלית למצב 
נהיגה ספורטיבי על ידי קשיחות וגובה משתנים.

VaQ - מערכת דיפרנציאל קידמי 
)Front Differential Lock( מכני עם בקרה אלקטרונית

מערכת ייחודית המותאמת לנהיגה ספורטיבית מתקדמת 
המאפשרת ליהנות מנהיגה מדוייקת ויציבה גם בכניסה לעקומות 

חדות. המומנט המירבי נשמר הודות לכושר התמרון ולאחיזה 
אופטימלית של הגלגלים הקדמיים )גלגלי הנעה( בעת הפניה.



נוחות
 מחשב דרך- צג מידע מרכזי בלוח השעונים המציג מידע על 

הרכב ונתוני הדרך

coming home / Leaving home תאורת

LED Day time running lights

מראות צד מתקפלות ומתכוונות חשמלית, עם הפשרת אדים, 
עם סיוע בחנייה

בקרת אקלים דיגיטלית עם 2 איזורי טמפרטורה

מערכת היגוי אלקטרו-מכנית דינמית עם קשיחות פרוגרסיבית ומשתנה

העברת הילוכים מגלגל הגה

מושבים קדמיים עם כיוון גובה וגב תחתון

נעילה מרכזית לרבות דלת תא מטען ומכסה מיכל דלק

חיישנים
חיישני חנייה קדמיים ואחורים עם תצוגה גראפית במסך המגע

חיישן גשם

חיישן אורות

חיישן לחץ אוויר בצמיגים, כולל נורת התראה

מערכות שמע ובידור
מערכת שמע מקורית בעלת מסך מגע גדול עם חיישני טאצ'

  BT דיבורית
 uSB INSErT

SD INSErT

  auX שקע

Mp3 קורא
מערכת שמע היקפית בעלת תשעה רמקולים וסאב וופר

הגה  Multifunction  המאפשר שליטה על המערכות השונות ברכב

עיצוב פנימי
 aLcaNTara ריפוד עור משולב

cupra עיצוב פנימי גימור

דוושת גז ובלם בגימור אלומיניום

חבילת תאורת לד פנימית

עיטור cupra בספי דלתות קדמיות

משענת יד קדמית ואחורית

קונסולה קידמית אמצעית עם תא אחסון ומחזיקי כוסות

שקע 12V ללא מצת

תאי אחסון מתחת למושבים הקדמיים  

כיסי אחסון בגב מושבים קדמיים

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת

עיצוב חיצוני
גג פנורמי עם סוכך חשמלי

פנסי LED קדמיים ואחורים

מראות צד בצבע שחור עם איתות LED בגוף המראות
חלונות אחוריים מושחמים

סופיות אגזוז אובאליות

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי, בגימור שחור

קליפרים אדומים  cupra  )למעט החבילה הכתומה(

235\35 r19 צמיגים
חישוקי סגסוגת

גלגל חלופי קטן חוסך מקום ומשקל

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(

COMfORT ● spORT ● CUpRA ● INdIvIdUAl

SEAT SYNC

מערכת SEaT SYNc מאפשרת לך ליהנות מסנכרון בהתאמה 
אופטימאלית לתפריטי הרכב השונים עם תצוגה גראפית 

והפעלה אינטואיטיבית של המערכת על ידי הנהג

חישוק סטנדרטי

אפור בהיר

שחור

אפור

טורקיז כהה

לבן נבאדה כסף

אדום

צבעי רכב

cupra19"



ORANGE LINEWHITE LINE

BLACK LINE

חבילות צבעים

והביצועים  הדינאמית  הרוח  את  הפוך  דיוק.  זריזות.  דינאמיות. 
הספורטיביים לשלך. אלגנטי, קלאסי, מוחצן או מאופק, בחר מתוך 
מגוון הצבעים והפרטים ברכב שמבטאים אותך ואת התשוקות שלך.
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אפשרות להעצמת החוויה הספורטיבית 
BUCKET ע״י שדרוג למושבי ספורט 



מערכת המאפשרת חיבור אופטימלי, נוח וידידותי
בין מערכת השמע המקורית של הרכב לבין מכשיר הסמארטפון.*

  FULL LINK מערכת● Mirror link
®

● car plat by apple
● android auto by Google

 SEaT.cO.IL לפרטים מלאים אודות המערכות הכנסו לאתר
*אפשרות החיבור בישראל תלויה ביצרניות מערכות ההפעלה לעיל. כמו כן בחירת 

האפליקציות נעשת על ידן ואין באפשרות סיאט באשר היא להשפיע על כך.



התמונות להמחשה בלבד. נכון ליולי 2015. ט.ל.ח.

דגם
דרגתצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ

זיהום אויר משולבבינעירוניעירוני
DSG 2.0 280 כ"סTSI SC8.35.46.59
DSG 2.0 280 כ"סTSI 5D8.55.56.610

התמונות להמחשה בלבד. נכון ליולי 2015. ט.ל.ח.
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