The New

Superb

רמת גימור Ambition
אביזרי תפעול
⋅ שני שלטי מפתח קפיץ כולל מרימי שמשות  +נעילה מרכזית
⋅ ארבעה חלונות חשמליים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים
⋅ לחצני שליטה מגלגל ההגה על מערכת הרדיו ומחשב הדרך והטלפון
⋅ מראות צד מופעלות ומתקפלות חשמלית עם איתות מובנה ומפשיר אדים מובנה
⋅ כוונון גב תחתון וגובה במושבים הקדמיים
⋅ מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי MaxiDot
⋅ מערכת בקרת שיוט  – Speedlimiter+כוללת הגבלת המהירות לפי פרמטר שנקבע ע״י הנהג
⋅ שקעים12V x 3 ,USB x 2 ,230V x1 :
⋅ משענת יד קדמית ואחורית
⋅ מערכת בקרת אקלים  Climatronicמפוצלת לנהג ולנוסע בעלת  2אזורי אקלים
⋅ פתחי יציאה אחוריים למזגן
⋅ דיבורית * Bluetoothמקורית באנגלית
⋅ מערכת  Start&Stopלהתנעה וכיבוי המנוע בעצירות ,המאפשרת חיסכון בדלק
ומונעת פליטת מזהמים מיותרת
⋅ קיפול מרחוק של משענות אחוריות מתא המטען
⋅  - Kessyמפתח חכם ( )Keylessהנעה באמצעות כפתור .כמו כן מאפשר פתיחה ונעילה
של מערכת דלתות מרכזית

חיישני חניה אחוריים

( KESSYמפתח חכם )KEYLESS

אביזרי בטיחות
⋅ מערכת בקרת יציבות  ESCהכוללתABS+MSR+ASR+EDS+HBA :

(מערכות בלמים ,מניעת החלקה ,נעילת גלגלים ,ועוד)
⋅ מערכת  TPMלניטור לחץ אוויר בצמיגים
⋅ מערכת  Hill Holdלמניעת הדרדרות
⋅  7כריות אוויר (הכוללת כרית אוויר ברך לנהג) ומתג לניתוק כרית אוויר קדמית (נוסע)
⋅ חיישני חניה אחוריים מקוריים עם תצוגה במכשיר הרדיו
⋅ פנסי ערפל קדמיים מסייעי פנייה
⋅ נקודות עיגון  Isofixלהתקנה קלה של מושבי בטיחות לילדים
⋅ מערכת  – Front Assistמערכת חכמה המנטרת מרחק מלפנים ,מתריעה בפני סכנות
ובמקרה הצורך מאטה ואף בולמת בלימת חירום
⋅ חיישן גשם
⋅ בלם יד אלקטרוני הכולל Auto Hold
⋅ מערכת לאיתור עייפות -בוחנת התנהגות נהג ,מתריעה על עייפות ועצירה להתרעננות
⋅ סייע תאורה -שינוי תאורה אוטומטי Day Light, Comming home/leaving home -
⋅ התראת חגורות בטיחות לכל הנוסעים ע״ג תצוגה והתראה קולית

עיצוב ודיפון
⋅ הגה כח ,בלם יד וידית הילוכים מצופים עור
⋅ מגש אחורי ניתן להסרה לנוחות הטענה
⋅ פסי כרום סביב החלונות ופסי כניסה קדמיים מכרום
⋅ ריפודי בד איכותי
⋅  – Sunsetחלונות אחוריים כהים
⋅ תאורת  LEDבפנס אחורי ומסביב ללוחית רישוי

פתרונות אחסון
⋅ תא אחסון ״ארנק״ כולל מקום ייעודי לכרטיס אשראי
⋅ משענת יד אחורית כוללת מתקן לכוסות ופתח לתא מטען
⋅ תא אחסון מקורר מתחת למשענת היד המרכזית ,הכולל מקום ייעודי לטאבלט
⋅ 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
⋅ רדיו דיסק מקורי מדגם  Boleroבגודל  2Dinתמיכה בכרטיס  SDעם שקע AUX

הכולל מסך מגע המתממשק לדיבורית  *Bluetoothמקורית ,וSMART LINK -
⋅  8רמקולים קדמיים ואחוריים סט קומפוננט  4וופרים  4 +טוויטרים

אבזור נוסף
⋅ צמיגים  215/55 R17וחישוקי סגסוגת
*מותנה בהתאמה למכשיר הנייד

כרית אוויר ברך לנהג

רמת גימור ( Styleבנוסף על הקיים ברמת הגימור )Ambition
מושב חשמלי עם  3זיכרונות

אביזרי תפעול
⋅ תא ייעודי לאחסון הנייד ומגבר קליטה
⋅ מושבים קדמיים חשמליים
⋅ מושב נהג בעל  3זיכרונות
⋅ מראות צד עם זיכרון
⋅ תאורת צד קדמית לכניסה נוחה מובנית במראות הצד
⋅ מערכת סיוע לחניה במקביל ובניצב למדרכה
⋅ מערכת וילונות אחורית
⋅ דוושות העברת הילוכים מגלגל ההגה
⋅ מערכת בקרת אקלים  Climatronicמפוצלת בעלת  3אזורי אקלים
⋅  - MaxiDotמחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי צבעוני
⋅ חבילת  -Ledתאורת רגליים קדמית ואחורית 2 ,מנורות קריאה קדמיות ,מנורה פנימית לנוחות
⋅ תא מטען חשמלי

תאורת  LEDהמסייעת שלא לדרוך על שלוליות של בוץ

אביזרי בטיחות
⋅ חיישני חניה קדמיים מקוריים עם תצוגה במכשיר השמע
⋅ מערכת מתזים טלסקופיים לפנסי חזית
⋅ פנסי חזית מסוג  Bi-Xenonעם מערכת תאורה מסתגלת AFS
⋅ פנסי לד קדמיים ואחוריים

 3איזורי אקלים למזגן

עיצוב ודיפון
⋅ פס ״אוירה״  LEDפנימי ב 3-צבעים
⋅ מתקן כוסות אחורי לכוסות במשענת יד מרכזית
⋅ ריפוד מושבים אלקנטרה
⋅ ספי כניסה כרום  -קדמיים ואחוריים

אבזור נוסף
⋅ צמיגים  234/45 R18וחישוקי סגסוגת ״18
מערכת וילונות אחורית

תאורת  LEDב 3-צבעים  :לבן ,ירוק וכחול המתאימה למצב רוח הנסיעה

תאורת רגליים

רמת גימור ( Exclusiveבנוסף על הקיים ברמת גימור )Style

אביזרי תפעול
⋅ פדאל וירטואלי – פתיחה חשמלית של תא המטען המופעלת ע"י "בעיטה" בפדאל הוירטואלי
⋅ גג שמש פנורמי חשמלי לנוחות אופטימלית .נעשה שימוש בזכוכית כהה להבטיח העברה
מינימלית של קרינת שמש וחיסכון באנרגיה

אביזרי בטיחות
⋅  9כריות אוויר
⋅  -DCCשליטה בשילדה דינמית הכוללת בחירת מצב נסיעה ״Driving Mode Select״
⋅ מצלמה אחורית מקורית בממשק עם מערכת השמע במסך המגע
⋅ בקרת שיוט אדפטיבית – שומרת על מרחק מספק מכלי רכב מלפנים באופן אוטומטי.
המערכת שומרת על המהירות המוגדרת באופן דינמי (עד  160קמ"ש) ,תלוי באופי התנועה
של כלי הרכב מלפנים
⋅ מערכת לזיהוי שטח מת -מערכת המבוססת על רדאר אחורי ,המונעת מהנהג שלא
להבחין ברכב בשטח המת
המערכת מנטרת מרחק מהרכבים הסובבים ואת מהירותם כדי להחליט האם להתריע לנהג
(ממהירות של  15קמ"ש ומעלה וממרחק של  20מ' מאחור ובצידי הרכב)
סייע חנייה הכולל ניטור של שטחים מתים מאחורי ובצידי הרכב בהתאם למרחק ולמהירות
הרכבים סביב ובולמת במקרה חירום
(מידות חיצוניות 1,002 :מ״מ אורך *  1,200מ״מ רוחב ,להבטיח מידות פנימיות 736 :מ״מ *  480מ״מ)

עיצוב ודיפון
⋅ ריפוד מושבים אלקנטרה

אבזור נוסף
⋅ צמיגים  234/45 R18וחישוקי סגסוגת ״18

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

⋅ אביזרי תפעול
⋅ מושבים קדמיים מחוממים
⋅ אוורור מושבים קדמיים (המשולבים עם ריפודי עור מאווררים)
⋅ פדאל וירטואלי  -מופעל ״ללא מגע״ או ״בעיטה״
⋅ מערכת שמע Canton
⋅  12רמקולים 6 :קדמיים 4 ,אחוריים 1 ,בלוח המכוונים 1 ,בתא מטען –  200Wסאבוופר
⋅  10 :610Wערוצי מגבר עם הערכים הגבוהים ביותר מבין המתחרים הישירים
⋅  :3D Canton Surround Soundמעבד דיגיטלי יכול לווסת צליל בעל  3מימדים גם לרדיו AM\FM\DAB
⋅  12פרופילים של צלילים ,Canton :דיבור ,רוק ,קלאסי ,בשילוב מיקוד בנהג ,בנוסעים
⋅ ביטול רעש מכונית ) 5 : (VNCפילטרים אקוסטיים מעריכים את הרעשים מהמנוע ,את המהירות
ואת מיזוג האוויר במטרה להפחית רעשים שנוצרים ע"י הרכב
⋅  :GALAויסות עוצמת הווליום באופן אוטומטי בהתאם למהירות הרכב

⋅ עיצוב ודיפון
⋅ ריפוד מושבים עור מלא ,מחוררים ומאווררים

⋅ אבזור נוסף
⋅ צמיגים  234/40 R19וחישוקי סגסוגת ״19

ריפודים/עיצוב פנימי

Ambition
BQ

Ambition
LA

ריפודים שחורים בשילוב לוח מחוונים ופאנל שחור

ריפודים אפורים בשילוב לוח מחוונים ופאנל שחור ואפור
Style LA

ריפודי עור מחוררים מאווררים שנהב
בשילוב לוח מחוונים ופאנל שחור ושנהב

L&K BS

L&K BT

ריפודי עור מחוררים מאווררים שחורים
בשילוב לוח מחוונים ופאנל שחור

מימדים

ריפודים שחורים אלקנטרה
בשילוב לוח מחוונים ופאנל שחורים

Style BS

ריפודים שנהב אלקנטרה
בשילוב לוח מחוונים ופאנל שחור ושנהב

חישוקי סגסוגת
19 ״L&K רמת גימור

18 ״Exclusive - וStyle רמת גימור

17 ״Ambision רמת גימור

)צבעים (גוף הרכב
9P

8T
Candy White uni

0F

L2
Lava Blue metallic

2Y

Z5
Jungle Green metallic

0J
Moon White metallic

1Z
Black Magic pearl effect

3J
Pacific Blue uni

8E
Magnetic Brown metallic

4K

Laser White uni

2C
Brilliant Silver metallic

F6
Cappuccino Beige metallic

Corrida Red uni

Business Grey metallic

X7
Quartz Grey metallic

Rosso Brunello metallic

מפרט טכני
מנוע
מספר צילינדרים
נפח (סמ״ק)
הספק מרבי (כ״ס/סל״ד)
מומנט מרבי (קג״מ/סל״ד)
תקן פליטת מזהמים
דלק

 2.0ל׳  190 TDIכ״ס

 2.0ל׳  220 TSIכ״ס
טורבו בנזין
הזרקת דלק ישירה
4
1,984
220/4,500-6,200
35.7/1,500-4,400
EU6
נטול עופרת  95אוקטן

 2.0ל׳  280 TSIכ״ס
טורבו בנזין
הזרקת דלק ישירה
4
1,984
280/5,600-6,500
35.7/1,700-5,600
EU6
נטול עופרת  95אוקטן

 1.4ל׳  150 TSIכ״ס
טורבו בנזין
הזרקת דלק ישירה
4
1,395
150/5,000-6,000
25.5/1,500-3,500
EU6
נטול עופרת  95אוקטן

 1.8ל׳  180 TSIכ״ס
טורבו בנזין
הזרקת דלק ישירה
4
1,798
180/5,100-6,250
32.6/1,250-3,000
EU6
נטול עופרת  95אוקטן

4
1,968
190/3,500-4,000
40.8/1,750-3,250
EU6
דיזל

250
5.8

220
8.8

232
8.1

235
7.7

245
7.0

6.3
*4.5/4.4
5.1
*118/117
11.7

7.1
)5.0(/4.9
)5.8(/5.7
)130(/129
11.7

5.4
4.1
4.6
119
11.7

7.8
5.3
6.2
143
11.7

8.9
6.1
7.1
160
11.7

קדמית

4X4
מצמד HALDEX

טורבו דיזל

ביצועים
מהירות מרבית (קמ״ש)
תאוצה  0-100קמ״ש (שנ׳)
צריכת דלק ע״פ תקן EU
(ליטר 100/ק״מ) *100/99
 עירונית בינעירונית משולבת פליטת ( CO2גר׳/ק״מ)קוטר סיבוב (מטרים)

הנעה
קדמית
קדמית
קדמית
מצמד כפול דו אקסיאלי עם הפעלה אלקטרו-הידראולית
אוטומטית 6 ,הילוכים DSG
אוטומטית 7 ,הילוכים DSG

סוג
מצמד
תיבת הילוכים

משקל ומימדים
1,418
620
1,963

700

750

750
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משקל עצמי  -כולל נהג (ק״ג)
עומס מורשה  -כולל נהג (ק״ג)
משקל כולל (ק״ג)
אורך  /רוחב (מ״מ)
גובה (מ״מ)
רוחב סרנים (מ״מ)
מרווח גחון (מ״מ)
כושר גרירה עם בלמים (מקס׳ לק״ג)
כושר גרירה ללא בלמים (מקס׳ לק״ג)
נפח תא מטען ללא גלגל רזרבי (ל׳)
נפח תא מטען כולל גלגל רזרבי (ל׳)
נפח מיכל הדלק (ליטרים)

1,555
1,485
620
620
2,100
2,030
4,861/1,864
1,468
2,841
148
750
750
740
( 625מושבים אחוריים מקופלים )1,760
( 584מושבים אחוריים מקופלים )1,719
66

1,505
620
2,050

1,615
675
2,215

שלדה
מתלי מקפרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט מייצב
סרן מרובה חיבורים עם חיבורים אורכיים ורוחביים ומוט פיתול מייצב
בלמים הידראולים עם מעגל אלכסוני כפול וסיוע ואקום עם מגבר Dual Rate
בלמי דיסק עם קירור פנימי
בלמי דיסק
הגה כח אלקטרו-מכני

סרן קדמי
סרן אחורי
מערכת בלמים
בלמים קדמיים
בלמים אחוריים
מערכת היגוי
חישוקים

;)7.0J x 17” (Ambition
)8J x 18” (Style

)8J x 18” (Style

;)8J x 18” (Style
)8J x 19” (L&K

)8J x 19” (L&K

צמיגים

;)215/55/R17 (Ambition
)234/45/R18 (Style

)234/45/R18 (Style

;)234/45/R18(Style
)234/40/R19 (L&K

)234/40/R19 (L&K

9 8 2 2

*

*1.4 Style / 1.8 Style
מנוע
1.4 TSI
1.8 TSI
2.0 TDI
2.0 TSI
2.0 TSI

skoda.co.il
( ) רמת גימור Style + Exclusive 1.8

תיבת כ"ס צריכת דלק ממוצעת בליטרים דרגת
הילוכים
זיהום אויר
ל100-ק"מ *
בינעירונית
עירונית
5
150
DSG7
*4.4/4.5
6.3
4
180
DSG7
(4.9/)5.0
7.1
7
190
DSG6
4.1
5.4
9
220
DSG6
5.3
7.8
12
280
DSG6
6.1
8.9

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מירבי 9 10 11 12 13 14 15

8

*נתוני היצרן עפ"י בדיקת המעבדה .תקן2007EU/715 :

7

6

5

4

3

2

 1זיהום מזערי

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

