
אבזור נוחות
BT מולטימדיה עם מסך "7 וממשק••

••אפל קאר פליי ואנדרואיד אוטו
•מושב נהג עם תמיכה לגב תחתון

••מושבים קדמיים מחוממים
••הגה מצופה עור ומחומם

••חלונות חשמליים קדמיים אוטו'
••גלגל הגה מתכוונן לעומק ולגובה

•מושבי נהג ונוסע קדמי חשמלי
•מפשיר שמשה אוטומטי

BLUE LINK קישוריות•
•בקרת אקלים דו-אזורית

•מראת פנים מתכהה עם מצפן
•וילונות אחוריים מקוריים

•כניסה והתנעה ללא מפתח
LED מראות צד עם מאותתי•

•דיפוני עור בקונסולה ומשענות יד
•ריפודי עור למושבים

•גג שמש פנוראמי

מפרט טכני ואיבזור

ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

מנוע והעברת כח
בנזיןטורבו - בנזיןמנוע

1,9982,359   נפח )סמ״ק(
6000/2356000/185הספק/סל״ד )כ״ס(

1,450/364,000/25מומנט/סל״ד )קג״מ(
אוטומטית, 8 היל׳תיבת הילוכים

FWD/ AWDכפולה קבועה AWDהנעה

ביצועים

10.5 שניות 9.5 שניות תאוצה 100-0 קמ"ש

196 קמ"ש200 קמ"שמהירות מרבית
צריכת דלק משולבת 

FWD/ AWD ( 9.4/9.8(10.5)ליטר/ 100 ק"מ(

בינעירוני
בינעירוני

עירוני
עירוני

דרגת זיהום אווירדגם נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ
10.8
11.3

8.0
8.8

דרגה  15
דרגה  15

מתלים ובלמים
תמוכות מקפרסון, מוט מייצבמתלה קדמי 

רב-חיבורי,קפיצי סלילמתלה אחורי

דיסקים מאוורריםבלם קדמי

דיסקיםבלם אחורי

מידות, משקלים ונפחים
4,770 מ"מאורך

1,890 מ"מרוחב )ללא מראות צד(

1,680 מ"מגובה

2,765 מ"מבסיס גלגלים

1,638 מ"ממפשק גלגלים קדמי

1,647 מ"ממפשק גלגלים אחורי

185 מ"ממרווח גחון

1,016 ל'נפח תא מטען 

5.7 מ'רדיוס סיבוב

71 ל'נפח מיכל דלק

מידת צמיגים

בטיחות
••6 כריות אוויר

••סייען לזינוק בעליה
•ניטור שכחת ילדים במושב אחורי
•חיישני נפח לאיתור ילדים ברכב

••מצלמת חניה עם קווי הנחיה דינאמיים
•סייען לתנועה חוצה מאחור

•חיישני חניה
•נעילת ילדים חשמלית

מערכת יציאה בטוחה )מונעת פתיחת
•דלת אחורית בזיהוי רכב המגיע מאחור(

EssentialLuxury

EssentialLuxury

אבזור חיצוני
•חישוקי סגסוגת 17 אינץ׳
•חישוקי סגסוגת 18 אינץ׳

••מראות צד חשמליות עם הפשרה
••פנסי ערפל קדמיים

••שמשה קדמיים עם מסנן שמש
 LED תאורת יום••

••שמשות פרטיות מאחור
•דלת תא מטען חשמלית

•עיטורי מרכב כרום
••מסילות גג מקוריות

EssentialLuxury

בטיחות
••בקרת שיוט אדפטיבית 

••זחילת פקקים
••ניטור עייפות נהג

••בלימת חירום אוטונומית
••זיהוי הולכי רגל

••החלפת אורות אוטומטית
••ניטור סטייה מנתיב

סייען אקטיבי לשמירה על 
••נתיב

EssentialLuxury

2.4  ל׳

2.4  ל׳

2.0  ל׳ T

2.0  ל׳ T

2.0  ל׳ T235/65R17 235/60R182.4  ל׳

רמת האבזור הבטיחותי: 
רמת מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

בטיחות 
נמוכה 0 1 2 3 4 65 7 8

רמת 
בטיחות 

גבוהה

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

בינעירוני דרגה  12.09.215עירוני

ESSENTIAL 2X4

ESSENTIAL 2X4

ESSENTIAL 4X4

ESSENTIAL 4X4

LUXURY 2.0T

LUXURY 2.0T

נתוני צריכת הדלק הינם לפני נתוני היצרן ומאושרים ע"י ה EPA האמריקאי. נתוני צריכת הדלק הם לפי 
הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת  המעבדה.  בדיקות 

ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.


