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Ambition רמת גימור

 אביזרי תפעול
# נעילה מרכזית 

# שני שלטי מפתח קפיץ

# ארבעה חלונות חשמליים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים 

# הגה כח אלקטרו-הידראולי מתכוונן לגובה ולעומק 

# לחצני שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע

# מראות צד מופעלות חשמלית עם איתות מובנה 

# מפשיר אדים מובנה במראות הצד

# תאורה בתא המטען

# מאותתי צד בנגיעה אחת )לעקיפות מהירות 3 איתותים(

# מחשב דרך 

# משענת יד קדמית

# מזגן מקורי

# משענת אחורית מתקפלת ומתפצלת

# מגב אחורי

 אביזרי בטיחות
ABS+MSR+ASR+EDS+HBA :הכוללת ESP מערכת בקרת יציבות #

 Anti-Locking Brake System - ABS מערכת בלמי #

Electronic Breaking effect distributor between the axels - EBV מערכת #

# מערכת  Torque Moment Regulation - MSR – למניעת נעילת/החלקת גלגלים

# מערכת TPM לניטור לחץ אוויר בצמיגים

# מערכת Anti- Skidding Regulation - ASR   למניעת החלקת גלגלים בתחילת הנסיעה

   Hydraulic Breaking Assist - HBA מערכת בלימת עזר הידראולית #

# מערכת Hill Hold למניעת הדרדרות

# פנסי ערפל קדמיים

Daylight Running Lights תאורת נהיגת יום ייעודית #

# 6 כריות אוויר

# מתג לניתוק כרית אוויר קדמית )נוסע(

# חגורות בטיחות קדמיות אקטיביות )מערכת קדם מותחן( מתכווננות עם בקרה לנהג

# שלוש חגורות בטיחות אחוריות בעלות 3 נקודות עיגון

# נקודות עיגון Isofix להתקנה קלה של מושבי בטיחות

 עיצוב ודיפון
# הגה כח 4 צלעות עם ציפוי עור

# בלם יד וידית הילוכים מצופים עור

# ספויילר אחורי ) בדגמי DSG 1.4 בלבד(

 פתרונות אחסון
# תא אחסון ייעודי למשקפיים

# כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים

# תאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות

# מחזיק כוסות בקונסולה המרכזית ולנוסעים מאחור

 מערכת שמע
AUX 2 כולל שקעDin בגודל Swing רדיו-דיסק מקורי מדגם #

# רמקולים קדמיים ואחוריים סט קומפוננט 2 וופרים + 2 טוויטרים

 אבזור נוסף
  185/60 R15 צמיגים #



)Ambition בנוסף על הקיים ברמת הגימור(  Elegance רמת גימור

מידות

* התמונות להמחשה בלבד וכוללות תוספות שאינן חלק מהמפרט. החברה רשאית לשנות את המפרט בכל עת. המפרט המחייב הינו כפי 
שמופיע ע״ג ההזמנה באולם התצוגה. ט.ל.ח.

 אביזרי תפעול
# מערכת בקרת אקלים Climatronic מפוצלת לנהג ולנוסע בעלת 2 אזורי אקלים

# מערכת בקרת שיוט

 מערכת שמע
)Ambition 6 רמקולים )2 רמקולים נוספים מרמת גימור #

 אבזור נוסף
*215/45 R16 צמיגים #

*Dione חישוקי סגסוגת מדגם #

195/55 R15 בדגם 1.6 דיזל חישוקי סגסוגת *

צבעים

Pacific Blue uni  - Z5          

Arctic Green metallic - 8B

Corrida Red uni - 8T Denim Blue metallic - G0

Arctic Green metallic - 8B

Rosso Brunello metallic - X7Lava Blue metallic - 0F Black Magic pearl effect - 1Z

Pacific Blue uni  - Z5

Cappuccino Beige metallic - 4KBrilliant Silver metallic - 8E

Candy White uni - 9P Denim Blue metallic - G0

Platin Grey metallic - 2G



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

זיהום מזעריזיהום מירבי 14 1513121110987654321
2004/3EC :נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה. תקן*

skoda.co.il

מפרט טכני

דרגת זיהום 
אויר

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

מנוע
בינעירונית עירונית

3 4.6 6.9 105 ידנית 1.2 TSI

3 4.8 7.4 122 DSG 7 1.4 TSI

4 3.7 5.6 105 ידנית  1.6 TDI 

1.6 ל‘ TDI 105 כ“ס ידני1.4 ל' TSI 122 כ"ס 1.2DSG ל‘ TSI 105 כ"ס ידני
טורבו דיזל הזרקת דלק ישירהטורבו בנזין הזרקת דלק ישירהטורבו בנזין הזרקת דלק ישירהמנוע

444מספר צילינדרים
1,1971,3901,598)סמ”ק(נפח

105/5,000122/5,000105/4,400)כ”ס/סל”ד(הספק מרבי
17.8/1,550-4,10020.3/1,500-4,00025.4/1,500-2,500)קג”מ/סל”ד(מומנט מרבי                  

EU5EU5EU5תקן פליטת מזהמים
סולרנטול עופרת 95 אוקטןנטול עופרת 95 אוקטןדלק

ביצועים
195206190)קמ”ש(מהירות מרבית                 

10.39.510.4)שנ’(תאוצה 0-100 קמ"ש              
  **EU 99/100 ליטר/100 ק”מ(צריכת דלק על פי תקן(

6.97.45.6- עירונית
4.64.83.7- בינעירונית

5.45.84.4- משולבת
                    CO2 125134114)גר’/ק”מ(פליטת
10.910.910.9)מטרים(קוטר סיבוב                    

הנעה
קדמית 2X4סוג

מצמד דיסק יחיד הידראולימצמד דיסק כפול אלקטרו הידראולימצמד דיסק יחיד הידראולימצמד
ידנית, 5 הילוכיםאוטומטית, 7 הילוכים DSGידנית, 6 הילוכים תיבת הילוכים

משקל ומימדים
1,1751,2301,265)ק”ג(משקל עצמי - כולל נהג             
535535535)ק”ג(עומס מורשה - ללא נהג             

1,6351,6901,725)ק”ג(משקל כולל                     
1,706/4,483)מ”מ(אורך / רוחב                     

1,461)מ”מ(גובה                          
2,602)מ”מ(רוחב סרנים                     
143)מ”מ(מרווח גחון                      

750מקס’ לק”גכושר גרירה עם בלמים           
580610630מקס’ לק”גכושר גרירה ללא בלמים          

550 )מושבים אחוריים מקופלים 1,490()ל’(נפח תא מטען ללא גלגל רזרבי        
530 )מושבים אחוריים מקופלים 1,465()ל’(נפח תא מטען כולל גלגל רזרבי       

55)ליטרים(נפח מיכל הדלק                

שלדה
מתלי מקפרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט פיתול מייצבסרן קדמי
סרן מרובה חיבורים עם חיבורים אורכיים ורוחביים ומוט פיתול מייצבסרן אחורי

בלמים הידראוליים עם מעגל אלכסוני כפול וסיוע ואקוםמערכת בלמים
בלמי דיסק עם קירור פנימיבלמים קדמיים
בלמי דיסקבלמים אחוריים

הגה כח אלקטרו- הידראולימערכת היגוי
 )R15 (Ambition) ; 215/45 R16 (Elegance petrol 185/60חישוקים

6.0J x 15" (Ambition) ; 7.0J x 16" (Elegance petrol)צמיגים


