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Ambition רמת גימור

אביזרי תפעול  
  ⋅ מרימי שמשות + נעילה מרכזית

  ⋅ ארבעה חלונות חשמליים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים  

  ⋅ לחצני שליטה מגלגל ההגה על מערכת המולטימדיה ומחשב הדרך

  ⋅ מראות צד מופעלות ומתקפלות חשמלית עם איתות מובנה ומפשיר אדים מובנה 

  ⋅ כוונון גב תחתון וגובה במושבים הקדמיים

MaxiDot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי ⋅  

230Vx1 ,USBx2 ,12Vx3  :שקעים ⋅  

  ⋅ משענת יד קדמית ואחורית

  ⋅ מערכת Climatronic – בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת )2 אזורי אקלים( עם פתחי מיזוג
    למושבים האחוריים

   ⋅ מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב

   ⋅ קיפול המשענות האחוריות מתא המטען

  ⋅ Kessy – מפתח חכם )Keyless( כניסה, נעילה והנעה ללא מפתח 

 ⋅ חיישני חנייה אחוריים מקוריים עם תצוגה גרפית על מסך מערכת המולטימדיה

Auto Hold בלם יד חשמלי הכולל ⋅  

 אביזרי בטיחות
 ⋅ מערכת Front Assist – מערכת חכמה המנטרת מרחק מלפנים, מתריעה בפני סכנות  

   ובמקרה הצורך מאטה ואף בולמת בלימת חירום

  ⋅ בקרת שיוט אדפטיבית Adaptive Cruise Control השומרת על המהירות שנקבעה, מאטה את
   הרכב כאשר המרחק מהרכב שמלפנים מצטמצם ומאיצה שוב כאשר אין תנועה מלפנים

 ⋅ מערכת אקטיבית Lane assist המזהה סטייה לא מכוונת מנתיב הנסיעה ומפעילה תיקוני היגוי

  במידת הצורך )המערכת פעילה רק בעת זיהוי סימני הדרך(

 ⋅ מערכת Blind spot detect המתריעה על כלי רכב ב״שטח מת״

 ⋅ מערכת Driver alert המנטרת את סגנון הנהיגה, מעריכה את רמת העייפות של הנהג
  ומתריעה על הצורך במנוחה

 ⋅ 7 כריות אוויר )הכוללת כרית אוויר ברך לנהג( ומתג לניתוק כרית אוויר קדמית )נוסע(

   ⋅ מערכת TPM לניטור לחץ אוויר בצמיגים המספקת אינדיקציה לתקר אפשרי על צמיג ספציפי
  ⋅ התראת חגורות בטיחות לכל הנוסעים ע״ג תצוגה והתראה קולית

Day Light, Coming home/leaving home - סייע תאורה - שינוי תאורה אוטומטי ⋅  
 ⋅ חיישן גשם

 ⋅ פנסי ערפל קדמיים עוקבי פנייה

Isofix עיגוני ⋅ 

עיצוב ודיפון  
 ⋅ הגה כח וידית הילוכים מצופים עור

 ⋅ מגש אחורי ניתן להסרה לנוחות הטענה

 ⋅ פסי כרום - מסביב לחלונות ובספי הכניסה הקדמיים

  ⋅ ריפודי בד איכותי

 ⋅ Sunset – חלונות אחוריים כהים

 ⋅ תאורת LED בפנס האחורי ומסביב ללוחית הרישוי

פתרונות אחסון  
 ⋅ תא אחסון ״ארנק״ כולל מקום ייעודי לכרטיס אשראי

 ⋅ משענת יד אחורית כוללת מתקן לכוסות ופתח לתא המטען

 ⋅ מתקן כוסות קדמי כולל כיסוי ומאפשר פתיחת בקבוקים ביד אחת

 ⋅ תאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות ובצידי תא מטען, תא כפפות מקורר ומואר

 ⋅ תא אחסון למטריה בדלתות הקדמיות ומע׳ רשתות לאחסון ועיגון בתא מטען

מערכת שמע  
  ⋅ מערכת מולטימדיה מקורית הכוללת: מסך בגודל ״8, 4 רמקולים קדמיים ו-4 רמקולים אחוריים,

SD שקע ,USB שקע ,Bluetooth קישורית   

  ⋅ מערכת +Smartlink לקישור* מכשיר הטלפון החכם למערכת המולטימדיה הכוללת:
Android auto by Google, Car play by Apple, Mirror link     

אבזור נוסף  
 ⋅ צמיגים R17 215/55 וחישוקי סגסוגת ״17

*מותנה בהתאמה למכשיר הנייד

חיישני חניה אחוריים

)KEYLESS מפתח חכם( KESSY

כרית אוויר ברך לנהג



)Ambition בנוסף על הקיים ברמת הגימור( Style רמת גימור

אביזרי תפעול  
  ⋅ מטען אלחוטי – תא ייעודי לאחסון הטלפון הנייד ומגבר קליטה המקטין את הקרינה.

   )אפשרי במכשירים תומכים בלבד(

  ⋅ מושבים קדמיים עם כוונון חשמלי, מושב נהג כולל 3 זכרונות למושב ולמראות הצד

  ⋅ תאורת צד קדמית לכניסה נוחה מובנית במראות הצד

  ⋅ מערכת סיוע לחניה דור 3, פועלת ב-3 מצבים

  ⋅ סט וילונות אחוריים - שמשה אחורית וחלונות אחוריים 

  ⋅ דוושות העברת הילוכים מגלגל ההגה

  ⋅ מערכת בקרת אקלים דיגיטלית Climatronic מפוצלת בעלת 3 אזורי אקלים )2 מלפנים ו-1 מאחור(

  ⋅ MaxiDot - מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי צבעוני
  ⋅ חבילת Led - תאורת רגליים קדמית ואחורית, 2 מנורות קריאה קדמיות

אביזרי בטיחות  
   ⋅ חיישני חנייה קדמיים מקוריים )בנוסף על האחוריים בגירסת Ambition( עם תצוגה על 

   גבי המסך המרכזי של מערכת השמע

  ⋅ בחירת מצב נסיעה ״Driving Mode Select״ מאפשרת לנהג להגדיר פרמטרים נבחרים  
Normal, Sport, Eco, Comfort, Individual - לרכב בהתאם לצרכי הנהג. המצבים   
⋅  DCC - שליטה בשילדה דינמית - מאפשרת אימוץ מאפייני השילדה )מתלים( לנסיבות    

   שונות ובמיוחד לצרכי הנהג ולסגנון הנהיגה )המשפיע על המנוע, הגה, גיר ועוד(

  ⋅ מערכת מתזים טלסקופיים לפנסי חזית

AFS עם מערכת תאורה מסתגלת Bi-Xenon פנסי חזית מסוג ⋅  

עיצוב ודיפון  
  ⋅ פס ״אוירה״ LED פנימי 10 צבעים

  ⋅ ריפוד מושבים אלקנטרה משולב עור - לבחירה בצבע שנהב/שחור

  ⋅ ספי כניסה כרום - קדמיים ואחוריים

אבזור נוסף  
⋅ צמיגים R18 235/45 וחישוקי סגסוגת ״18  

 )NOX-אוריאה - תוסף המקטין את רמת המזהמים בדיזל )על ערכי ה/Ad Blue ⋅   
   רלוונטי ל-TDI 2.0, 190 כ״ס בלבד.  

מושב נהג חשמלי עם 3 זיכרונות

תאורת LED המונעת דריכה על שלוליות או בוץ

3 איזורי אקלים למזגן

Driving Mode Select+DCC 

תאורת LED ב-10 צבעים

וילונות אחורייםתאורת רגליים



מצלמה אחורית

)Style בנוסף על הקיים ברמת גימור( Exclusive רמת גימור

    אביזרי תפעול
 ⋅ דוושה וירטואלית - פתיחה וסגירה חשמלית של תא המטען המופעלת ע״י תנועה

   עדינה של ״בעיטה״ בתחתית הפגוש )ללא מגע(

 ⋅ גג שמש פנורמי עם פתיחה חשמלית

    אביזרי בטיחות
⋅ 9 כריות אוויר  

 ⋅ מצלמה אחורית מקורית

דוושה וירטואלית

מרחב פנימי

גג שמש פנורמי



 )L&K( LAURIN & KLEMENT רמת גימור
)Exclusive בנוסף על הקיים ברמת גימור(

SportLine רמת גימור
)Ambition בנוסף על הקיים ברמת גימור(

  ⋅ אביזרי תפעול

  ⋅ מושבים קדמיים מאווררים )המשולבים עם ריפודי עור מחוררים(

  ⋅ פנס LED נשלף בתא המטען

  ⋅ שטיח הכולל ״מדרגת טרקלין״ - בעל שיפוע לנוחות מיקום הרגליים

  מערכת שמע Canton הכוללת:

  ⋅  12 רמקולים: 6 קדמיים, 4 אחוריים, 1 בלוח המחוונים, 1 בתא

   מטען – 200W סאבוופר

  ⋅ 610W: 10 ערוצי מגבר

  ⋅ 3D Canton Surround Sound: מעבד דיגיטלי יכול לווסת צליל בעל 3 מימדים

AM\FM\DAB גם לרדיו   

  ⋅ 12 פרופילים של צלילים: Canton, דיבור, רוק, קלאסי, בשילוב מיקוד בנהג, בנוסעים 

GALA: ויסות עוצמת הווליום באופן אוטומטי בהתאם למהירות הרכב  ⋅ 

  ⋅ עיצוב ודיפון

  ⋅ ריפוד מושבים עור מלא, מחוררים ומאווררים

  ⋅ לוגו Laurin and Klement מתחת למראות הצד

  ⋅ לוגו Laurin and Klement על לוח רגל קדמי ואחורי מברזל )מלוטש(

  ⋅ לוגו Laurin and Klement על ריפודי העור מלפנים ומאחור

  ⋅ לוגו Laurin and Klement במערכת השמע

  ⋅ לוגו Laurin and Klement על מחשב הדרך

  ⋅ צינור מפלט גלוי )דיפוזר(

  ⋅ אבזור נוסף

  ⋅ צמיגים R19 235/40 וחישוקי סגסוגת ״19 

  ⋅ אביזרי תפעול

  ⋅ חיישני חנייה אחוריים וקדמיים – מקורים הכוללים סייע חנייה

  ⋅  מחשב דרך MAXI DOT צבעוני

  ⋅ מערכת לבחירת מצב נהיגה והתאמה אישית

  ⋅ מושב נהג חשמלי בעל 3 זכרונות, ומראות צד עם 3 זכרונות

LED DAY LIGHT ומתזים הכוללת AFS עם מערכת אורות ,BI XENON פנסי ⋅  

  ⋅ שליטה מההגה על הרדיו, הטלפון וההילוכים

  ⋅ דוושה וירטואלית

  ⋅ בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת – 3 איזורים

  ⋅ שלדה דינמית DCC הכוללת בחירת מצב ביצועים

XDS מתלי ספורט הכוללים ⋅  

CANTON מערכת שמע ⋅  

  ⋅ גג שמש פנורמי עם פתיחה חשמלית

  ⋅ אביזרי בטיחות

  ⋅ סייע אורות

  ⋅ מערכת לזיהוי כלי רכב בשטח מת

  ⋅ מצלמה אחורית מקורית

  ⋅ עיצוב ודיפון

   ⋅ מושבי ספורט מלפנים ומאחור עם ריפודי אלקנטרה משולב עור מלאכותי 
   בעלי תפרים כסופים

  ⋅ מגני צד בצבע שחור מבריק )מגני דלתות(

  ⋅ פגוש קדמי בצבע הרכב עם פס שחור מבריק משובץ בגריל התחתון

  ⋅ מסגרת גריל קדמי, ספויילר אחורי ומסגרת חלון בצבע שחור מבריק

  ⋅ צינור פליטה אחורי כפול וגלוי בצבע כסף

  ⋅ פנסי ערפל מושחרים

  ⋅ לוגו Sportline מתחת למראות הצד

   ⋅ נגיעות ספורטיביות בפנים הרכב )הגה עור קטום ספורט בעל 3 צלעות,    

   מעוטר בלוגו מקרבון ותפרים כסופים, מוט הילוכים בתפרים כסופים(
  ⋅ דוושות במראה אלומיניום

  ⋅ ספי דלתות בעיצוב ספורטיבי, תקרה פנימית שחורה, שטיחים בתפירה ייחודית 

  ⋅ פסי ״אוירה״ - עם בחירת צבע

  ⋅ אבזור נוסף

VEGA חישוקי סגסוגת ״19 דגם ⋅  



ריפודים/עיצוב פנימי

מימדים

ריפודים שחורים אלקנטרה
בשילוב לוח מחוונים ופאנל שחורים

ריפודי עור מחוררים מאווררים שנהב
בשילוב לוח מחוונים ופאנל שחור ושנהב

ריפודים שחורים בשילוב לוח מחוונים 
ופאנל שחור ואפור עם תפרים כסופים

ריפודים שחורים בשילוב לוח מחוונים
ופאנל שחור

ריפודי עור מחוררים מאווררים חומים
בשילוב לוח מחוונים ופאנל שחור

ריפודי עור מחוררים מאווררים שחורים
בשילוב לוח מחוונים ופאנל שחור

L&K LA

ריפודים שנהב אלקנטרה
בשילוב לוח מחוונים ופאנל שחור ושנהב
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חישוקי סגסוגת

צבעים )גוף הרכב(

רמת גימור sportline ״19רמת גימור L&K ״19רמת גימור Style  ו- Exclusive ״18רמת גימור Ambition ״17

Corrida Red uni

8T

Laser White uni

3J

Business Grey metallic

2C

Lava Blue metallic

0F

Magnetic Brown metallic

0J

Moon White metallic

2Y

Cappuccino Beige metallic   

4K

Black Magic pearl effect

1Z

K4

Energy Blue

8E

Brilliant Silver metallic

F6

Quartz Grey metallic

Candy White uni

9P



SKODA.CO.IL

מפרט טכני
2.0 ל׳ TSI 272 כ״ס2.0 ל׳ TDI 190 כ״ס1.8 ל׳ TSI 180 כ״ס1.4 ל׳ TSI 150 כ״סמנוע

   טורבו בנזין
הזרקת דלק ישירה

  טורבו בנזין
  טורבו בנזיןטורבו דיזלהזרקת דלק ישירה

הזרקת דלק ישירה

1,9684/1,984/ 1,7984/ 4 1,395/ 4מספר צילינדרים/נפח )סמ״ק(

150/5,000-6,000180/5,100-6,200190/3,500-4,000272/5,500-6,500הספק מרבי )כ״ס/סל״ד(

25.5/1,500-3,50025.5/1,250-5,00040.8/1,750-3,25035/2,000-5,400מומנט מרבי )קג״מ/סל״ד(

EU6/נטול עופרת 95 אוקטןEU6/סולרEU6/נטול עופרת 95 אוקטןEU6/נטול עופרת 95 אוקטןתקן פליטת מזהמים/דלק

ביצועים
220/8.8232/8.1234/8.3250/5.5מהירות מרבית )קמ״ש(/תאוצה 0-100 קמ״ש )שנ׳(

EU צריכת דלק ע״פ תקן
)ליטר/100 ק״מ( 100/99*

7.35.58.9*6.4 / 6.2- עירונית

5.14.26*4.6 / 4.4- בינעירונית

5.94.77.1*5.3 / 5.1- משולבת

11.711.711.711.7קוטר סיבוב )מטרים(

הנעה
4x4קדמיתקדמיתקדמיתסוג

מצמד כפול דו אקסיאלי עם הפעלה אלקטרו-הידראוליתמצמד

אוטומטית, 7 הילוכים DSGתיבת הילוכים

משקל ומימדים
1,4181,4851,5851,629משקל עצמי - כולל נהג )ק״ג(

620620620680עומס מורשה - כולל נהג )ק״ג(

1,9632,0302,1302,234משקל כולל )ק״ג(

4,861/1,864/1,468אורך / רוחב )מ״מ( / גובה )מ״מ(

2,841/148בסיס גלגלים )מ״מ( / מרווח גחון )מ״מ(

75020002,200כושר גרירה עם בלמים )מקס׳ לק״ג(

710740750750כושר גרירה ללא בלמים )מקס׳ לק״ג(

584 )מושבים אחוריים מקופלים 1,719(/625 )מושבים אחוריים מקופלים 1,760(נפח תא מטען ללא / כולל גלגל רזרבי )ל׳(

66נפח מיכל הדלק )ליטרים(

שלדה
מתלי מקפרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט מייצבסרן קדמי

סרן מרובה חיבורים עם חיבורים אורכיים ורוחביים ומוט פיתול מייצבסרן אחורי

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

בלמי דיסק / בלמי דיסק עם קירור פנימיבלמים קדמיים / בלמים אחוריים

חישוקים
7J x 17” (Ambition);

8J x 18” (Style)
7J x 17” (Ambition);

8J x 18” (Style + Exclusive)
8J x 18” 

(Style + Exclusive)
8J X 19”

(L&K + Sportline)

צמיגים
215/55/ 17 (Ambition);

235/45/ 18 (Style)
215/55/ 17 (Ambition);

235/45/ 18 (Style + Exclusive)
235/45/ 18  

(Style + Exclusive)
235/40/ 19  

(L&K + sportline)
RR
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EC 715/2007 :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**

הנתונים המוצגים בקטלוג הינם בהתאם לנתוני היצרן. *נתוני היצרן עפ”י בדיקת מעבדה. תקן: EC 715/2007. ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל. הגלגל 
החלופי מגיע עם חישוק ברזל בגודל קטן יותר מחישוקי הסגסוגת המורכבים על הרכב והצמיג הינו קטן מידות / מוגבל מהירות. תשומת ליבך, מערכות העזר המותקנות ברכב נועדו לסייע 
לנהג אך הן פועלות בגבולות המערכת בלבד. נהג הרכב נדרש לנהוג באחריות ובתשומת הלב הנדרשים בעת נהיגה. אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים 
ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. הנתונים במפרט מתייחסים לרכבים שיירשמו 
החל מיום 1.1.2019. האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו. יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה לרבות בהתאם 
לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת. היצרן ו/או החברה רשאים לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונות 

להמחשה בלבד. המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

דרגת זיהום 
אוויר

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

הילוכים
מנוע דגם

בינעירונית עירונית
8 4.4 6.2 150 DSG7 1.4 TSI SUPERB AMB

9 4.6 6.4 150 DSG7 1.4 TSI SUPERB STYLE

8 5.1 7.3 180 DSG7 1.8 TSI SUPERB

7 4.2 5.5 190 DSG7  2.0 TDI SUPERB

12 6 8.9 272 DSG7 2.0 TSI 4X4 SUPERB

Style מתייחס לרמת גימור*

רמת 
האבזור 
הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

7 SUPERB AMBITION / STYLE 1.4 TSI (150 HP DSG7) 3V33LD/3V34LD

7 SUPERB AMBITION / STYLE 1.8 TSI (180 HP DSG7) 3V33PD/3V34PD

7 SUPERB EXCLUSIVE 1.8 TSI (180 HP DSG7) 3V34PD + KA2

7 SUPERB STYLE / EXCLUSIVE 2.0 TDI (190 HP DSG7) 3V348D / 3V348D + KA2

7 SUPERB SPORTLINE 2.0 TSI 4X4 (272 HP DSG7) 3V33VZ

7 SUPERB L&K 2.0 TSI 4X4 (272 HP DSG7) 3V35VZ
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