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אבזור

אביזרי תפעול
 נעילה מרכזית עם שלט הכוללת פתיחת תא מטען 

 חלונות חשמליים
 מראות צד מתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים

 הגה כוח מסוג Servotronic בעל קשיחות מותאמת למהירות 
הנסיעה

 מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת "קלימטרוניק"
 פתחי מיזוג לנוסעים מאחור

 מערכת שמע מקורית תומכת בקבצי MP3 + כרטיסי SD עם 
מסך מגע ומחליף דיסקים מובנה*

 8 רמקולים
 מחשב דרך מורחב

 מערכת בקרת שיוט
 שליטה מגלגל הגה על מערכת השמע, מחשב הדרך והעברת 

ההילוכים
Press & Drive מערכת הנעת רכב 

Coming Home Leaving Home תאורת חנייה אוטומטית 
 חיישן גשם לוויסות מהירות המגבים הקדמיים

 מראות איפור מוארות משולבות בסוככי השמש
 תאורת קריאה אישית מלפנים ומאחור

 אנטנה משולבת בשמשה האחורית

RCD 310 בדגמי דיזל לבנים רדיו מדגם *

אביזרי תפעול
מערכת Start&Stop להדממת המנוע בעת עצירה

מערכת מולטימדיה מדגם Composition Media לשליטה על 
תפרטי הרכב ,תומכת בקבצי MP3 ומסך מגע בגודל 6.5 אינץ' , 

USB וחיבור AUX שקע ,SD שקע לכרטיס
מראות צד מתקפלות ומתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים

תאורת סביבת רכב משולבת במראות הצד

אביזרי בטיחות
ABS- Anti Locking Brake System מערכת למניעת נעילת גלגלים 

      EDL- Electronic מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית 
 Differential Lock

 TCS – מערכת להעברה יעילה של כוח המנוע אל הכביש 
Traction Control System

 מערכת לבקרת יציבות ושמירה על הרכב בנתיב הנסיעה 
ESP- Electronic Stability Program

BAS- Brake Assist System מערכת לסיוע בבלימות חירום 
Fatigue Detection מערכת להתראת עייפות 

 מערכת Auto Hold למניעת הידרדרות
 תאורת נהיגת יום ייעודית

 בלם חנייה חשמלי
 מערכת התראה לירידת לחץ אוויר בצמיגים

 זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
 מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית ימנית )צד הנוסע(

 זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו
 זוג כריות אוויר וילון לאורך הרכב

 זוג חגורות בטיחות קדמיות פירוטכניות עם כוונון לגובה 
וקדם מותחן

 3 חגורות בטיחות אחוריות מעוגנות ב-3 נקודות
 3 משענות ראש אחוריות מונמכות להגדלת שדה הראיה
 עיגוני ISOFIX לשני מושבי בטיחות לילדים במושב האחורי

 פנסי ערפל משולבים בפגוש הקדמי
 מראה מרכזית ומראת צד שמאלית מתכהות למניעת סינוור

 גלגל חלופי בגודל מלא
 4 בלמי דיסק

אביזרי בטיחות
Leaving Home-Coming Home  מערכת תאורת חנייה

חיישני חנייה קדמיים ואחוריים 
Area View – מערכת מצלמות 360 מעלות

 Auto Hold בלם יד חשמלי עם פונקציית
חיישן נוכחות במשוב הנוסע , חווי ויזואלי וקלי של חגורת הבטיחות

חווי וויזאלי של חגורות הבטיחות  האחוריות בלוח השעונים
אבזור פנימי

גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור
מושבי Comfort קדמיים מתכווננים לגובה 
כיוונון חשמלי למשענת הגב במושב הנהג

Matera ריפודי בד מדגם
משענת יד קדמית בעלת תא איחסון

משענת יד אחורית 

מאפרה ומצת
מחזיקי כוסות מלפנים ומאחור

משענת מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת ל- 1/3 ו- 2/3
שקע 12V בתא המטען 

תא כפפות ננעל ומקורר 
Immobilizer שולל הנעה מקורי

אבזור חיצוני
   215/55 R16 צמיגים

Perguia חישוקי סגסוגת מדגם
בתי מראות וידיות בצבע הרכב

מנורות איתות במראות הצד
פסי כרום מסביב לשמשות הצידיות, בצידי הרכב ומאחור

מסגרת גריל קדמי עם ציפוי כרום

אביזרי תפעול
מערכת סיוע לחנייה Park Assist הכוללת חיישנים קדמיים 

ואחוריים

אבזור חיצוני
חלון זכוכית בגג עם הפעלה חשמלית

אבזור פנימי
מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם חימום 

מראות צד מתקפלות ומתכווננות חשמלית 
זכרונות למושב הנהג ולמראות הצד

Vienna חבילת ריפודי עור
סוכך שמש חשמלי בשמשה האחורית

סוככי שמש צידיים אחוריים בהפעלה ידנית

אבזור פנימי
משענת יד קדמית מתכוונת לגובה ולעומק בעלת תא איחסון

אבזור פנימי
מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית )12 מצבי כיוון 

אופציונאלים
תמיכה חשמלית לכרית הגב התחתון במושבים הקדמיים 
Active climate seats – מושבים קדמיים עם אוורור פנימי 

פונקציית חימום מושב במושבים הקדמיים
מערכת  מסאז' במושב הנהג.

 EASY 'לגישה והנעה ללא מפתח ופונק  keyless פונקציית
OPEN לפתיחת תא המטען ללא ידיים 

מראות חיצוניות עם פונקציית זיכרון והטיה אוטומטית בעת 
שילוב להילוך אחורי

 Vienna חבילת ריפודי עור

   215/55 R16 צמיגים
Perguia חישוקי סגסוגת מדגם

בתי מראות וידיות בצבע הרכב

מנורות איתות במראות הצד
פסי כרום מסביב לשמשות הצידיות, בצידי הרכב ומאחור

מסגרת גריל קדמי עם ציפוי כרום

 OMFORTLINEכוללת בנוסף לרמת הגימור PREMIUM רמת גימור

 OMFORTLINEכוללת בנוסף לרמת הגימור PREMIUM רמת גימור

8E כסף מטאלי C9 אפור מטאליP0 חום מטאלי B4 לבן 2T שחור מטאלי Z2 כחול מטאלי

BlueMotion כחלק מטכנולוגיית Start & Stop בדגמי דיזל מוצעת מערכת

COMFORTLINE מנוע 1.8 ליטר 160 כ"ס - רמת גימור

COMFORTLINE מנוע 1.4 ליטר 150 כ"ס - רמת גימור



מידע טכני

* נתון המשקל העצמי כולל מיכל דלק מלא עד 90% וכולל את משקל הנהג )75 ק"ג(. נתוני המשקל העצמי והמורשה עשויים 
להשתנות בהתאם לאבזור הרכב. אחריות מלאה לשנתיים ללא הגבלת ק"מ )בהתאם לתנאי תעודת אחריות(. המידע הנמסר 
בעלון זה הינו בעל אופי כללי בלבד. פולקסווגן והיבואן שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים מכל סיבה 

שהיא וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

1.8 ליטר TSI 160 כ"ס 2.0 ליטר TDI 140 כ"ס1.4 ליטר TSI 150 כ"ס
Blue Motion Tech

מנוע ותיבת הילוכים
1,7981,968נפח מנוע )סמ"ק(

25.5/1,500-4,50032.6/1,750-2,500מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

160/4,500-6,200140/4,200הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

DSG, 6 הילוכיםDSG, 7 הילוכיםתיבת הילוכים 

ביצועים
220211מהירות מירבית )קמ"ש(

8.59.8תאוצה מ- 0 ל -100 קמ"ש )שניות(

9.56.3צריכת דלק בנסיעה עירונית )ל'/100 ק"מ(

5.54.5צריכת דלק בנסיעה בין עירונית )ל'/100 ק"מ(

7.05.2צריכת דלק בנסיעה משולבת )ל'/100 ק"מ(

162135פליטת CO2 משולבת )גרם/ק"מ(

משקלים
1,5171,560משקל עצמי* )ק"ג(

608645משקל מורשה )ק"ג(

2,0502,130משקל כולל )ק"ג(

מידות הרכב
4,7694,769אורך )מ"מ(

1,8201,820רוחב )מ"מ(

1,4701,470גובה )מ"מ(

2,7122,712מרחק סרנים )מ"מ(

11.411.4קוטר סיבוב )מטר(

7070קיבולת מיכל דלק )ליטר(

מידות תא מטען
565565נפח תא מטען )ליטר(

1,1641,164אורך )מ"מ(

537537רוחב )מ"מ(

1,0141,014גובה )מ"מ(

דגם
 נתוני צריכת דלק בליטרים

 דרגתל-100 ק"מ
זיהום אוויר בינעירונית עירונית

DSG 160 כ"ס TSI '9.55.514 1.8 ל
BM DSG 140 כ"ס TDI '6.34.515 2.0 ל

   EG/80/1268 הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן**

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15144


