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NEW OCTAVIA



Ambition  רמת גימור
מוצע במרכב סלון ומרכב SPACE ** )סטיישן(

**למנועי 1.4, 1.0*מותנה בהתאמה למכשיר הנייד 

עיצוב ודיפון

• הגה כוח עם ציפוי עור
• בלם יד וידית הילוכים מצופים עור
• מראות צד וידיות בצבע המכונית

• מגש אחורי ניתן להסרה לנוחות הטענה
• ערכת רשתות תא מטען

פתרונות אחסון

עיצוב ודיפון

• פסי נשיאה שחורים על הגג )SPACE בלבד(
• תא אחסון למשקפיים

• תא אחסון מתחת למשענת היד המרכזית
• תא כפפות מואר

• תאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות

אבזור נוסף

   AUX שקע ,MP3 גודל מסך ״6.5 צבעוני, מסך מגע. הכוללת נגן Swing מערכת שמע מקורית מדגם •
  SD ,USB ומסך מגע עם דיבורית BlUEtooth* מקורית באנגלית  

• 8 רמקולים קדמיים ואחוריים סט קומפוננט 4 וופרים + 4 טוויטרים

מערכת שמע

אביזרי תפעול
• נעילה מרכזית

• שני שלטי מפתח קפיץ הכוללים מרימי שמשות
• ארבעה חלונות חשמליים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים

• הגה כח Servetronic מתכוונן לגובה ולעומק - תלוי מהירות, טלסקופי קורס
• מראות צד מופעלות חשמלית עם איתות מובנה + קיפול חשמלי ותאורת גישה לנהג

• מפשיר אדים מובנה במראות הצד
• מאותתי צד בנגיעה אחת )לעקיפות מהירות 3 איתותים(
• משענת גב מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת )40:60(

• מחשב דרך עם לחצני שליטה מההגה
MaxiDot צג נתונים דיגיטלי •

• מערכת בקרת שיוט
• לחצני שליטה מגלגל ההגה על מערכת הרדיו והדיבורית

• דיבורית BlueTooth* באנגלית
• תאורת תא מטען

• משענת יד קדמית מתכווננת
• משענת יד אחורית )SPACE בלבד(

• מערכת בקרת אקלים Climatronic מפוצלת לנהג ולנוסע בעלת 2 אזורי אקלים.
• פתח יציאה אחורי למזגן

• מד טמפרטורה חיצונית ומד נוזל שטיפת שמשה
• מערכת Start-Stop - חסכונית בדלק ומונעת פליטת מזהמים מיותרת

• שקע 12V בקונסולה המרכזית ובתא המטען

ABS+MSR+ASR+EDS+HBA+MKB :הכוללת )ESP דור שלישי של( ESC מערכת בקרת יציבות •
Anti-Locking Brake System - ABS מערכת בלמי •

Electronic Braking effect distributor between the axels - EBV מערכת •
• מערכת Torque Moment Regulation - MSR – למניעת נעילת/החלקת גלגלים

• מערכת TPM - לניטור לחץ אויר בצמיגים
• מערכת Anti Skidding Regulation - ASR למניעת החלקת גלגלים בתחילת נסיעה

• מערכת Multicollison Breaking - MKB  שמירה על יציבות המכונית בעת תאונה שבה נפתחות כריות האוויר
• מערכת Hill Hold למניעת הדרדרות

• מערכת התראת תשישות לנהג ואיתור עייפות
• מערכת סטייה מנתיב, המתריעה לנהג על סטיה, ומבצעת בלימת חרום במקרה הצורך

• מערכת ניטור מרחק לפנים, המתריעה לנהג על אי שמירת מרחק ומבצעת בלימת חירום במקרה הצורך
• 7 כריות אוויר

• מתג לניתוק כרית אוויר קדמית )נוסע(
• פנסי ערפל קדמיים ופנס ערפל אחורי   

• חגורות בטיחות קדמיות אקטיביות )מערכת קדם מותחן( מתכווננות עם חיווי לנהג
• שלוש חגורות בטיחות אחוריות בעלות 3 נקודות עיגון

• נקודות עיגון Isofix להתקנה קלה של מושבי בטיחות לילדים
• מנגנון ביטול פתיחת חלונות חשמליים אחוריים לבטיחות ילדים

Aero מגב אחורי •
Day time running light סייע תאורה וסייע גשם הכוללים •

אביזרי בטיחות

• חישוקי סגסוגת  R 16 205/55 לכל דגמי אמבישן למעט מנוע 1.0

סטייה מנתיב - מערכת אקטיבית להתרעה ותיקון סטיה

מערכת המתריעה על עייפות ומאותת לנהג לעצור להתרעננות

בקרת השיוט מאפשרת הגדלת או הפחתת המהירות מבלי 
להשתמש בדוושות

בקרת אקלים Climatronic - מפוצלת לנהג ולנוסע



רמת גימור Style )בנוסף על הקיים ברמת הגימור Ambition( מוצע במרכב סלון ובמרכב SPACE ** )סטיישן(

**למנועי 1.4, 1.0*מותנה בהתאמה למכשיר הנייד 

אביזרי תפעול
• מושב נוסע מתכוונן לגובה 

• כוונון גב תחתון במושבים הקדמיים

עיצוב ודיפון

מערכת שמע

• ריפוד מושבים מבד מהודר
• ”SunSet" חלונות אחוריים כהים

• מערכת שמע מקורית מדגם BolERo גודל מסך ״8 צבעוני, מסך 
מגע, הכוללת נגן MP3, שקע SD, USB, AUX ומסך מגע עם דיבורית 

BlUEtooh* מקורית באנגלית

• חישוקי סגסוגת R16 205/55 למנוע 1.0

אבזור נוסף

כרית אויר לברך הנהג

מערכת שמע BOLERO בעלת מסך בגודל 8" צבעוני מסך נגיעה



רמת גימור Exclusive )בנוסף על הקיים ברמת הגימור Style( מוצע במרכב סלון ובמרכב SPACE ** )סטיישן(

Various active and passive assistant systems ensure 
that every drive in the OCTAVIA is safe and totally 
hassle-free. These assistants allow you to respond 
promptly to whatever the road throws at you.
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FRONT ASSIST WITH PREDICTIVE PEDESTRIAN PROTECTION
The Front Assist system, using a radar device in the front grille, 
is designed to monitor distance from the vehicle ahead, including 
automatic slowing down and braking. The new OCTAVIA 
comes with Front Assist expanded with predictive pedestrian 
protection, which warns the driver via an audio/visual signal as 
well as a gentle jolt of the brakes. 

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Using a radar device in the 
front grille, in addition to its 
basic cruise control function, 
this assistant system maintains 
a safe distance from vehicles in 
front of you.

REAR-VIEW CAMERA 
Enjoy easier parking by equipping your 
car with the rear-view camera located on 
the handle of the 5th door. It monitors the 
space behind the car and indicates driving 
lanes, based on the vehicle width. Integrated 
washers improve the camera’s functionality.

AUTO LIGHT ASSIST
Your Light Assist will switch 
to high beam and back 
automatically, increasing 
comfort and safety in traffic.

PARK ASSIST
Minimise the hassle of parking in tight 
spots with Park Assist. It automatically 
selects an appropriate parking place 
in a row of parallel or perpendicularly 
parked vehicles. When parallel parking 
it only needs a space 60 cm longer than 
the car itself.

YOU’LL NEVER 
DRIVE ALONE

**למנועי 1.4, 1.2*מותנה בהתאמה למכשיר הנייד 

אביזרי תפעול
 kEylESS מפתח חכם kESSy מערכת •

• חיישני חנייה אחוריים מקוריים
CAtViSion מערכת תאורה פנימית מסוג •

• מראה קדמית הכוללת חיישן לחות
• משענת יד אחורית מתקפלת עם מחזיק כוסות בעלת גישה לתא מטען במצב מקופל

• דוושות העברת הילוכים מגלגל ההגה

אביזרי בטיחות
• מצלמה אחורית מקורית - בממשק עם מערכת השמע במסך המגע, מאפשרת גישה 
  נוחה יותר לחנייה, מנטרת מרחק מאחורי הרכב ומציינת נתיבים בהתבסס על רוחב הרכב

• מערכת לזיהוי שטח מת - מערכת המבוססת על רדאר אחורי, המסייעת 
  לנהג להבחין ברכב בשטח המת. המערכת מנטרת מרחק מהרכבים הסובבים 

  ואת מהירותם כדי להחליט האם להתריע לנהג )ממהירות של 15 קמ״ש  
  ומעלה וממרחק של 20 מ׳ מאחור ובצידי הרכב(

 225/45 R17 חישוקי סגסוגת •

אבזור נוסף

מפתח חכם, הנעה באמצעות כפתור

זיהוי שטח מת- מנטר שטחים מתים באמצעות רדאר דוושת העברת הילוכים מגלגל ההגה

משענת יד אחורית מתקפלת עם מחזיק כוסות

מצלמה אחורית מקורית



מפרט טכני

1.8 ל‘ TSI 180 כ“ס1.4 ל‘ TSI 150 כ“ס1.0 ל‘ 115 כ״ס TSIמנוע

טורבו בנזין הזרקת דלק  
ישירה

טורבו בנזין הזרקת דלק  
ישירה

טורבו בנזין הזרקת דלק  
ישירה

344מספר צילינדרים

9991,3951,798)סמ”ק(נפח 

115/5,000-5,500110/5000-6,000180/5,100-6,200)כ”ס/סל”ד(הספק מרבי

20.3/2,000-3,50025.4/1,500-3,50025.4/1,250-5,000)קג”מ/סל”ד(מומנט מרבי 

EU6EU6EU6תקן פליטת מזהמים

נטול עופרת 95 אוקטןנטול עופרת 95 אוקטןנטול עופרת 95 אוקטןדלק

ביצועים

231*202219/216/*200)קמ”ש(מהירות מרבית

7.4*8.2/8.3*10.0/10.2)שנ’(תאוצה 100-0 קמ”ש

*100/EU99 ליטר/100 ק”מ(צריכת דלק על פי תקן(  

7.1*6.3-*5.6-5.76.0-6.1/6.2- עירונית

5.0*4.5-*4.2-4.34.2-4.4/4.3- בינעירונית

5.8*5.1-*4.7-4.84.9-5.0/5.0- משולבת

CO2 133*119-*106-109113-116/116)גר’/ק”מ(פליטת

10.0610.610.6)מטרים(קוטר סיבוב 

הנעה

קדמיתסוג

אוטומט - שני מצמדים יבשים מרובי דיסקיות עם הפעלה אלקטרו הידראוליתמצמד

אוטומטיתתיבת הילוכים
DSG 7 הילוכים

אוטומטית
DSG 7 הילוכים

אוטומטית
DSG 7 הילוכים

משקל ומימדים

1,335*1,269/1,291*1,247/1,269)ק“ג(משקל עצמי - כולל נהג

585*625/645*625/645)ק“ג(עומס מורשה - כולל נהג 

1,845*1,819/1,861*1,797/1,839)ק“ג(משקל כולל

1,814/4,670)מ“מ(אורך / רוחב

1461)מ“מ(גובה 

2686)מ“מ(בסיס גלגלים 

1,3001,5001,600מקס‘ לק“גכושר גרירה עם בלמים

660*630/640*620/630מקס‘ לק“גכושר גרירה ללא בלמים

 *535/555 )עם מושבים אחוריים מקופלים *1,525/1685()ל‘(נפח תא מטען כולל גלגל רזרבי

50)ל‘(נפח מיכל הדלק

שלדה

מתלי מקפרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט מייצבסרן קדמי

סרן אחורי
מתלה רב זרועי עם חיבור אורכי ורוחבי ומוט פיתול מייצב )בדגם TSI 1.8 בלבד( / 

קורת פיתול רוחבית

בלמים הידראוליים עם מעגל אלכסוני כפול וסיוע ואקום עם מגבר Dual Rateמערכת בלמים

בלמי דיסק עם קירור אוויר פנימיבלמים קדמיים

בלמי דיסק בלמים אחוריים

הגה כח אלקטרו מכנימערכת היגוי

6.5J ברמת גימור אמבישין וסטייל, “7J x17 ברמת גימור Exclusiveגודל חישוקים x16“

R16 205/55 ברמת גימור אמבישן וסטייל R17 225/45 ברמת גימור Exclusiveמידות צמיגים

SPACE מתייחס לדגם ידני      *מתייחס לדגם)(



ריפודים/עיצוב פנימי

Exclusive Exclusive 

חישוקי סגסוגת

רמת גימור Ambition  ו- Style ״16

Ambition & Style

רמת גימור Exclusive ״17 ריפודי בד שחורים בשילוב לוח מחוונים
ופאנל שחור

ריפודי בד שנהב בשילוב לוח מחוונים ופאנל 
שחור ושנהב

 ריפודי בד שחורים בשילוב לוח מחוונים
ופאנל שחור



צבעים

SIMPLY CLEVER פתרונות אחסוןפתרונות

CORIDA RED

MAGIC BLACK METALIC MOON WHITE METALIC

DENIM BLUE METALIC

BRILLIANT SILVER METALIC

PACIFIC BLUE

MAPLE BROWN METALIC

QUARTZ GREY

RIO RED METALIC

CAPUCINO

RACE BLUE METALIC

TOPAZ BROWN METALIC

LASER WHITE

CANDY WHITE

8T

1Z 2Y

G0

8E

Z5

**

F6

6X

4K

8X

4L

*

J3

9P

*זמין עד אפריל 2017  |  **זמין מיוני 2017
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רמת האבזור הבטיחותי:
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

דרגת 
זיהום 
אוויר

צריכת דלק ממוצעת בליטרים 
ל-100ק"מ כ"ס תיבת 

הילוכים מנוע
בינעירונית עירונית

6 4.2-4.3 5.6-5.7 115 DSG7 1.0 TSI

7 4.2-4.4 6.0-6.1 150 DSG7 1.4 TSI

8 5 .0 7.1 180 DSG7 1.8 TSI

דרגת 
זיהום 
אוויר

צריכת דלק ממוצעת בליטרים 
ל-100ק"מ כ"ס תיבת 

הילוכים מנוע
בינעירונית עירונית

6 4.2-4.3 5.6-5.7 115 DSG7 1.0 TSI

7 4.3-4.5 6.2-6.3 150 DSG7 1.4 TSI

8 5 .0 7.1 180 DSG7 1.8 TSI

nEw oCtAViAnEw oCtAViA SPACE

2007EC/715 :נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה. תקן*
   ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

זיהום מזעריזיהום מרבי

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

מימדים
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מקרא:
אביזר קיים

 אביזר אופציונאלי
אביזר לא קיים

רמת האבזור 
הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

6 NEW OCTAVIA AMB/STYLE 1.0/115 HP TSI DSG7 5E33BD 1 גרסה

6 NEW OCTAVIA EXCLUSIVE 1.0/115 HP TSI DSG7 5E34BD 1 גרסה

6 NEW OCTAVIA AMB/STYLE 1.4/150 HP TSI DSG7 5E33MD 1 גרסה

6 NEW OCTAVIA EXCLUSIVE 1.4/150 HP TSI DSG7 5E34MD 1 גרסה

6 NEW OCTAVIA EXCLUSIVE 1.8/180 HP TSI DSG7 5E34PD 1 גרסה

רמת האבזור 
הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

6 NEW OCTAVIA SPACE AMB/STYLE 1.0/115 HP TSI DSG7 5E53BD 1 גרסה

6 NEW OCTAVIA SPACE EXCLUSIVE 1.0/115 HP TSI DSG7 5E54BD 1 גרסה

6 NEW OCTAVIA SPACE AMB/STYLE 1.4/150 HP TSI DSG7 5E53MD 1 גרסה

6 NEW OCTAVIA SPACE EXCLUSIVE 1.4/150 HP TSI DSG7 5E54MD 1 גרסה

כריות אוויר
בקרת סטיה מנתיב

ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל

מצלמות רוורס
חיישני לחץ אוויר

חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

7
:Ambition+ Style ברמת גימור NEW OCTAVIA-פירוט מערכות הבטיחות המתוקנות ב

כריות אוויר
בקרת סטיה מנתיב

ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל

מצלמות רוורס
חיישני לחץ אוויר

חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

:Exclusive ברמת גימור NEW OCTAVIA-פירוט מערכות הבטיחות המתוקנות ב
7
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