
מידות, משקלים ונפחים
1,275 ק"גמשקל עצמי

560 ק"גמשקל מורשה

1,760 ק"גמשקל כולל 

1,000 ק"גכושר גרירה עם בלמים

630 ק"גכושר גרירה ללא בלמים

4,108 מ"מאורך 

1,760 מ"מרוחב )ללא מראות(

1,559 מ"מגובה

2,551 מ"ממרחק סרנים

10.6 מ'קוטר סיבוב

40 ליטרקיבולת מיכל דלק

מידות תא מטען 
380/455/1,281 ליטרנפח תא מטען 

748 מ"מאורך

998 מ"מרוחב בין בתי הגלגל

אביזרי בטיחות
AEBS מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום•
Front Assist מערכת לניטור מרחק מלפנים•

Lane Assist מערכת בקרת סטייה מנתיב אקטיבית•
PPP - מערכת פרואקטיבית להגנה על הנוסעים•

LED תאורת נהיגת יום יעודית•
Fatigue Detection מערכת התראת עייפות•

•מערכת Hill Hold למניעת הידרדרות
•6 כריות אוויר

•מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע
•מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

•פנסי ערפל עוקבי פניה
•זיהוי דו גלגלי והולכי רגל

אבזור חיצוני
•פנסי LED אחוריים

•פנסי ערפל קדמיים, אחוריים ותאורת פניה
•פסי נשיאה בגג
"16חישוקי סגסוגת 

אבזור פנימי
•בלם יד, גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור

•משענת יד קדמית
•טעינה אלחוטית לטלפון נייד

אביזרי תפעול
מערכת מולטימדיה עם מסך מגע צבעוני "8

•ודיבורית BT מובנית

 Car Play לחיבור לטלפון הנייד באמצעות App Connect מערכת
•)אפל( או Android Auto )גוגל(

•שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך
•6 רמקולים

•מצלמה אחורית
•מראות צד מתכווננות חשמלית

Coming Home Leaving Home תאורת חניה אוטומטית•
•מערכת Start & Stop להדממת המנוע בעת עצירה

•חיישן תאורה 

מפרט טכני ואיבזור

רמת האבזור הבטיחותי:

0 1 2 3 4 5 7 86

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

רמת בטיחות 
גבוהה

רמת בטיחות 
נמוכה

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התרס״ט  2009

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

זיהום
מזערי

בינעירוני עירוני
דרגת זיהום אווירדגם נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ

Comfortline

ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

דרגה  5.74.48

מנוע
999נפח )סמ"ק(

20.4/2,000-3,500מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

115/5,000-5,500הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

ביצועים

193 קמ"ש מהירות מרבית

10.2 שניות תאוצה 100-0 קמ"ש

5.7 ליטרצריכת דלק בנסיעה עירונית )ליטר/ 100 ק"מ(

4.4 ליטרצריכת דלק בנסיעה בין עירונית )ליטר/ 100 ק"מ(

4.9 ליטרצריכת דלק בנסיעה משולבת )ליטר/ 100 ק"מ(

תיבת הילוכים
DSG, 7 הילוכיםתיבת הילוכים

צמיגים
205/60מידות R 16

.)WLTP( EC 2017/1151 שנתקבלו מהיצרן, לפי רגולציית NEDC CORRELATED נתוני צריכת הדלק הינם נתוני
נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב

וממאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.


