
מפרט טכני

נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה לפי התקן 
האירופי. EC/715/2007*2017/1347 תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים 

והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה.

  1.6Tאוט׳ בנזין
PREMIUM 

  1.6Tאוט׳ בנזין
GT 

מנוע

1,598נפח מנוע )סמ"ק(

מגדש טורבו
44מספר בוכנות

1616מספר שסתומים

5,500/1805,500/225הספק מירבי כ"ס/סל"ד

1,650/25.51,750/30.6מומנט מירבי קג"מ/סל"ד

בנזיןבנזיןסוג מנוע

STOP & START מערכת
אוטומטית עם 8 הילוכים קדמיים AISINתיבת הילוכים

היגוי
הגה כוח משתנה בהתאם למהירות הנסיעה והמאמץ המופעל על ההגה 

10.8קוטר סיבוב בין מדרכות )מ'(

מתלים
לפנים: מתלים נפרדים דמויי מק-פרסון, קפיצים לולייניים, בולמי זעזועים טלסקופיים

מאחור: זרועות עוקבות מקושרות בקורה מתפתלת ומוט מייצב, בולמי זעזועים טלסקופיים 

בלמים

בלמים קידמיים: דיסקים מאווררים
בלמים אחוריים: דיסקים

EBA — מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום

EBD — מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

מידות )מ׳(

4.750אורך כללי

1.860רוחב כללי

1.410גובה כללי

2.800מרחק בין סרנים

משקל )ק״ג(
CEE 1,4951,495משקל עצמי מינימום

1,9992,001משקל כללי מורשה

כושר גרירה מרבי 
)ק״ג(

1,6001,600נגרר עם בלמים

745745נגרר ללא בלמים

נפח )ל׳(
62מיכל דלק

487תא מטען 

ביצועים )לפי נתוני 
היצרן לנהג יחיד(

225250מהירות מירבית בקמ״ש

7.97.3תאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש )בשניות( 

28.126.9תאוצה מ-0 ל-1000 מטר )בשניות(

4215/55R17235/40R19 צמיגים

 תצרוכת דלק
* )ק״מ לליטר(

16.114.5במסלול נסיעה עירוני 

23.322.2במסלול נסיעה בינעירוני

2018.9במסלול נסיעה משולב



  PREMIUM רמת גימור
אבזור

לוח 
מחוונים

לוח מחוונים דיגיטלי מתקדם הכולל מסך צבעוני בגודל "12.3
אפשרות להתאמה אישית של תצוגת לוח המחוונים

מחשב דרך הכולל מידע מפורט על התרעות, טמפ', חיווי למצב תיבת הילוכים

בטיחות

6 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע, כריות וילון לשני 
הצדדים לאורך התקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור

ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי
צג התרעה לחגירת חגורות בטיחות מלפנים ומאחור

 עיגוני ISOFIX לעיגון בטיחותי של כיסא התינוק )1 במושב הקדמי 
ו-2 במושב האחורי( 

ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
ABS - מערכת למניעת נעילת הגלגלים

EBA - מערכת לתגבור בלימה בשעת חירום
ASR - מערכת בקרת משיכה 

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה 
TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

Driver Attention Alert - מערכת התרעת עירנות לנהג
Lane Departure Warning - מערכת התרעה לסטייה מנתיב

זיהוי תמרורי מהירות והמלצה לשינוי המהירות בהתאם בבקרת השיוט
Front Collision Warning - מערכת התרעה לניטור מרחק מלפנים

מערכת
בטיחות

אקטיבית

-Advanced Emergency Braking System
 מערכת בלימת חירום אקטיבית הפעילה במהירויות:

 בזיהוי הולכי רגל 60-10 קמ״ש
 בזיהוי רכב נייח 80-10 קמ״ש

בזיהוי רכב בתנועה 140-10 קמ״ש
Lane Keeping Assist with Steering correction - מערכת סיוע 

לשמירת נתיב הנסיעה הכוללת תיקוני היגוי
Lane Position Assist - מערכת שמירת מיקום בנתיב בזמן שימוש 

בבקרת השיוט האדפטיבית
Active Blind Spot Detector with Steering correction - התרעה 

על רכב בשטח המת במראות הכוללת תיקוני היגוי
Intelligent Speed Adaptation - בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת 

פונקציית עצירה
High Beam Assist - מערכת למניעת סינוור והחלפת עוצמת תאורה 

בהתאם לתנאי הדרך

נהיגה

מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה 

ארבעה מצבי נהיגה לבחירת הנהג המשפיעים על שיכוך המתלים 
ומערכת ההנעה:

ECO )מצב חסכוני(, Normal )מצב רגיל(, Comfort )מצב נוחות(,
Sport )מצב ספורטיבי(

מתלים אדפטיביים המשנים את אופי השיכוך בהתאם לתנאי הדרך 
ומצב המתלים הנבחר על ידי הנהג

חוויית i-Cockpit Amplify הכוללת אפשרות לבחירת מצב נהיגה 
ספורטיבי והתאמת לוח השעונים

חיישני חנייה אחוריים וקדמיים הכוללים תצוגה גרפית 
 מצלמת חנייה אחורית הכוללת "מבט על" וירטואלי על הרכב 

וקווי גבולות החניה
חיישן גשם להפעלה אוט' של מגבים קדמיים

חיישן להדלקה אוט' של פנסי הדרך

Follow Me Home - מערכת הארכת זמן תאורה לאחר כיבוי מנוע 
ויציאה מהמכונית

נוחות 
ושימושיות

מערכת מולטימדיה מקורית נשלטת מההגה הכוללת מסך מגע "10 
מערכת מולטימדיה באנגלית הכוללת ניווט 3D, וזיהוי קולי

מערכת המולטימדיה ולוח המחוונים ללא תפריטים בעברית**
ממשק Apple Carplay - בעל קישור למערכת המולטימדיה*

*BLUETOOTH דיבורית

משטח טעינה אלחוטי להטענת הטלפון הנייד*

8 רמקולים

מראה פנימית מתכהה אוטו' )אלקטרו-כרומטית(

מראות צד מתקפלות חשמלית עם מפשיר אדים הכוללות תאורת לד 
מתחת למראות המאירה את איזור הכניסה לרכב

גג שמש פנורמי נפתח עם וילון חשמל

כיוונון גובה ירכיים חשמלי למושבים הקדמיים

כוונון תמיכת גב חשמלית למושבים הקדמיים

כיוונון גובה למושבים הקדמיים

אפשרות להארכת בסיס מושבים קדמיים לשיפור התמיכה בברכיים

מזגן אויר מקורי עם בקרת אקלים אוט' מפוצלת ל-2 איזורים הנשלטת 
ממסך המולטימדיה

 *  למכשירים תומכים בלבד
**ראה הערה בגב העלון *מידות במ״מ



GT רמת גימור)PREMIUM-בנוסף ל( רמת גימור PREMIUM )המשך( 
אבזור

תא נהג i-Cockpit כולל מסך מגע "10 התמונה להמחשה בלבד

נהיגה

מערכת חנייה אוטומטית במקביל ובניצב  - Park Assist
לכניסה ויציאה מחניה

מצלמת חניה קדמית

 חוויית Drive Sport Pack הכוללת אפשרות לבחירת
מצב נהיגה ספורטיבי והתאמת לוח השעונים

פתיחה וסגירה חשמלית לדלת תא המטען

פתיחה וסגירה חשמלית של תא המטען באמצעות חיישן 
המזהה תנועת רגל מתחת לפגוש האחורי

מערכת מסאג׳ במושבים הקדמיים

מושב נהג ונוסע חשמלי הכולל זיכרונות )לנהג בלבד( ו -8  
מצבי כיוונון חשמליים

חימום מושבים קדמיים ב-3 עוצמות שונות

 מערכת קול מבית Focal עם 10 רמקולים כולל 
Sub-woofer בתא המטען ומגבר בהספק של 515 וואט

 מראות צד מתכווננות מטה באופן אוטומטי 
בעת שילוב הילוך אחורי

גימור פנימי 
וחיצוני

פנסי ערפל קדמיים עם פונקציית בזמן הפנייה

4 חישוקי סגסוגת קלה "19

שמשה וחלונות אחוריים כהים במיוחד

 חבילת עיצוב GT הכוללת: מראות חיצוניות בצבע שחור, 
גריל קדמי ספורטיבי, גימור שחור סביב חלונות הצד, תקרה 

כהה, מראה פנימית ללא מסגרת ותגי GT בהגה ובצדי הרכב

קונסולה מרכזית ודלתות הרכב בגימור דמוי עץ

 Mistral Nappa מושבים בריפוד אלקנטרה בשילוב עור
  Leather

צבע לבן פנינה )אופציה בתוספת תשלום(

נוחות 
ושימושיות

פתחי מיזוג בין המושבים הקדמיים לנוסעים מאחור
2 שקעי 12V )מלפנים ובתא המטען( + שקע AUX להפעלת אביזרים 

2 שקעי USB להפעלת אביזרים
2 שקעי USB מאחור להטענה בלבד

הפעלה חשמלית רציפה ל-4 חלונות עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות
Keyless Entry and Start - כניסה והתנעה ללא מפתח )ב-4 הדלתות(

גלגל הגה בעיצוב ספורטיבי, מצופה עור ומתכוונן לגובה ולעומק
משענת יד מרכזית לנוסעים מלפנים ומאחור

בלם יד חשמלי אוט׳
כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים

גימור פנימי 
וחיצוני

FULL LED פנסים ראשיים
שילוב ניבי תאורת לד בפגוש הקדמי

3D בעיצוב LED פנסים אחוריים
תאורת אווירה פנימית LED בקונסולה המרכזית ובדלתות הקדמיות עם אופציה לבחירת עוצמת התאורה

)LED( תאורת פנים קדמית ואחורית
תקרה בגימור בהיר

מושבים בריפוד משולב בד ועור מלאכותי
דלתות הרכב בעיצוב דמוי קרבון משולב עם ריפוד בד כהה/בהיר לפי צבע ריפוד המושבים

קונסולה מרכזית בעיצוב דמוי קרבון 
דיפיוזר אחורי

ספי אגזוזים בגימור כרום
4 חישוקי סגסוגת קלה "17

גימור כרום חיצוני מסביב לחלונות הצד
חלונות אחוריים כהים

ידיות ומראות בצבע הרכב
צבע מטאלי )אופציה בתוספת תשלום(



* צבע מטאלי בתוספת תשלום
PEARLESCENT WHITE | לבן פנינה מטאלי

N9M6
BANQUISE | לבן

WPP0

 ARTENSE GREY | כסוף כהה מטאלי 
F4M0

 CELEBES BLUE | כחול בהיר מטאלי 
SYM0

HURRICANE GREY | אפור כהה 
0GP9

AMAZONITE GREY | אפור ירקרק מטאלי
KLM0

RED ULTIMATE | אדום כהה מטאלי
F3M5 

 PERLA NERA BLACK | שחור מטאלי 
9VM0

DARK BLUE | כחול כהה מטאלי 
KUM0

PLATINIUM GREY | אפור כהה מטאלי
VLM0

 MERIONE DIAMOND 17" חישוק סגסוגת
 PREMIUM לבחירה בדגמי

MERIONE MAT 17" חישוק סגסוגת
 PREMIUM לבחירה בדגמי

AUGUSTA 19" חישוק סגסוגת 
GT סטנדרט לדגמי

 בחרו את
הצבע שלכם

סוגי חישוקים

צבעים פנימיים 
לבחירה בדגמי 

PREMIUM

צבעים פנימיים 
GT בדגמי

 ריפוד פנימי וגימור דלתות ריפוד פנימי וגימור דלתות בצבע אפור כהה
בצבע אפור בהיר

Mistral Nappa מושבים בריפוד עור 
משולב אלקנטרה


