




1.0 ליטר , 75 כ"ס1.0 ליטר , 60 כ"ס
ידנית, 5 הילוכים \ אוטו'  )רובוטי(, 5 הילוכיםידנית, 5 הילוכים \ אוטו'  )רובוטי(, 5 הילוכיםתיבת הילוכים

4 \ 43 \ 3צילנדר \ שסתום
999999סמ"קנפח מנוע

הזרקה רב נקודתיתהזרקה רב נקודתיתמערכת הזנת דלק
6,200 \ 5,50055 \ 44סל"ד \ קו"טהספק מרבי

6,200 \ 5,50075 \ 60סל"ד \ כ"ס
3,000-4,300 \ 3,000-4,3009.5 \ 9.5סל"ד \ קג"ממומנט מרבי

160171קמ"שמהירות מרבית
0  קמ"ש 13.2 )13.9(14.4 )15.3(קמ"ש \ שניותתאוצה 100-

17.0 )18.2(17.8 )18.8(ק"מ \ ליטרצריכת דלק – נסיעה עירונית 
25.625.0ק"מ \ ליטרצריכת דלק – נסיעה בין עירונית 

21.2 )22.2(22.2 )22.7(ק"מ \ ליטרצריכת דלק – נסיעה משולבת 
929 )932(929 )932(ק״גמשקל עצמי

361 )358(361 )358(ק״גמשקל מורשה
1,2901,290ק״גמשקל כולל

251ליטרנפח תא מטען
35ליטרנפח מיכל דלק

בנזין נטול עופרת 95 אוקטן סוג דלק
Euro 5תקן זיהום אויר
2תקן מדד ירוק

3 \ 5  דלתותמרכב
STYLEרמת גימור
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בטיחות

Emergency Brake Assist                                                                                                E.B.A  מערכת
Brake Assist system                                                                                                       B.A.S  מערכת

Hill Hold מערכת
זוג כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

 ) Head&chest airbag זוג כרית אויר צידיות קדמיות )הגנה כפולה
ניתוק כרית אויר קדמית ימנית )לנוסע(

בלמי דיסק קדמיים מאווררים
בלמי תוף אחוריים

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים קדמיים
עוגני ISOFIX והכנה לרצועות עיגון עליונות במושבים האחוריים

נעילת בטיחות לילדים מאחור                                                                                    גרסת 5 דלתות

STOP Mii                                                                                                            מערכת בלימה / סיוע בלימה
       Electronic Stability Program                                                                                            E.S.P מערכת

 Anti Locking Break System                                                                                             A.B.S מערכת
Traction Control System                                                                                                  T.C.S מערכת

אביזרי תפעול 
MP3 רדיו דיסק מקורי, קורא

AUX שקע
6 רמקולים

נעילה מרכזית עם שלט רחוק
חלונות עם הפעלה חשמלית מלפנים

מראות צד מתקפלות
מראות צד מתכווננות )מתוך הרכב(

הגה כח אלקטרו מכני עם קשיחות מותאמת למהירות נסיעה
גלגל הגה עם אפשרות כוונון לגובה
)DRL( תאורה קבועה בהנעת הרכב

התראה על אורות דולקים בעת כיבוי מנוע
מד סיבובי מנוע

מגבים קדמיים עם מהירות משתנה
מזגן מכני מקורי

תאורת קריאה אישית
גלגל רזרבי בגודל מלא

אבזור פנימי  
מושבים קדמיים ספורטיביים ) משולב עם משענת ראש  ( 

 COMFORT הגה 3 צלעות
 COMFORT ידית הילוכים

שקע 12V  +  מצת
 4 מחזיקי כוסות )  בגרסת 3 דלתות (  

משענת ראש אחוריות עם כיוון לגובה
תאי אחסון בדלתות קדמיות 

תא כפפות מרווח סגור הכולל תא אחסון למשקפיים 
סוכך שמש לנהג ולנוסע 

מאפרה 
משענת גב אחורית מתקפלת  

מדף אחורי בתא המטען, מתקפל לגישה נוחה

 165/70 R14 צמיגים
פגושים בצבע הרכב

ידיות בצבע הרכב
מראות בצבע הרכב

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי
מגב אחורי

פנסי ערפל אחוריים
אנטנת גג

אבזור חיצוני





2007/46/ EC נתוני יצרן עפ"י בדיקת מעבדה תקן*

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ
ציון ירוקבין עירוניעירונידגם

MPI5.63.9 1.0 60 כ"ס, ידני

2 MPI5.33.9 1.0 60 כ"ס, אוט' )רובוטי(
MPI5.94.0 1.0 75 כ"ס, ידני

MPI5.54.0 1.0 75 כ"ס, אוט' )רובוטי(

צבעים

צהוב לימון אדום קלאסי

לבןשחור

אפור



מערכת לבלימה אוטומטית ברכב
מערכת ה- STOP Mii של סיאט, הינה מערכת בטיחות בעלת יכולת הפחתה ואף מניעה של התנגשויות בעצמים 

במהירות נמוכה.
באמצעות חיישן מיוחד נשלחות קרני לייזר אשר סורקות את המרחב שמולו במרחק של עד 10 מטרים. חיישן זה מזהה 
את המכשולים כאשר הם עומדים או נעים. במידה והמערכת מזהה עצם בכביש ואינה מזהה פעולת בלימה יזומה מצד 

הנהג, נכנסת מערכת ה- STOP Mii לפעולה ותבלום את הרכב באופן מלא. 

תנאים להפעלת המערכת
מכשול נע )רכב/ הולך רגל /אחר(  מכשול עומד – המערכת נכנסת לפעולה מתחת למהירות 30 קמ"ש.  #   #

המערכת נכנסת לפעולה כאשר הפרש הנסיעה עד מהירות 20 קמ"ש. במידה והנהג זיהה את המכשול ולחץ על הבלם 
לפני המערכת – פעולה זו תבטל את הבלימה של המערכת. במקרה זה, המערכת תסייע לפעולת הבלימה של הרכב. 


