
* על פי פרסומי היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת בין היתר גם מתנאי הדרך,
  מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומגורמים נוספים ויכולה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

InstyleSupremePremiumרמת גימור 

מנוע

1,193סמ״ק נפח 

80/6,000סל״ד / כ״סהספק מירבי 

10.8/4,000סל״ד / קג״ממומנט 

ביצועים

173קמ״שמהירות מקסימלית

13.5שניותתאוצה 100-0 קמ״ש*

4.6מטררדיוס סיבוב מינימלי 

5.55.7עירוניצריכת דלק )ליטר / 100 ק״מ(*

4.44.5בינעירוני

4.84.9משולב

העברת כוח

אוטומטית רציפה CVTסוג תיבת הילוכים 

4.007-0.550טווח הילוך Dיחס העברה

—הילוך ראשון

—הילוך שני

—הילוך שלישי

—הילוך רביעי

—הילוך חמישי 

3.771הילוך אחורי

3.757יחס העברה סופי 

מערכת היגוי

מתלים
מקפירסון עם מוט מייצבקדמיים 

קורת פיתולאחוריים 

בלמים
דיסקים מאוורריםקדמיים 

תוףאחוריים 

סגסוגת קלה ״15פלדה ״14אינץ׳קדמיים ואחוריים חישוקים 

 R14175/55 R15 165/65צמיגים

גלגל חלופי
פלדה ״14אינץ׳חישוק

T115/70D14צמיג

מידות 
ומשקל

אורך כללי

מ״מ

3,845

1,665רוחב כללי 

1,505גובה כללי 

2,450בסיס גלגלים 

1,430קדמייםמפשק גלגלים

1,415אחוריים

משקל עצמי 

ק״ג

970

1,370משקל כולל מורשה

כושר גרירה 
מרבי 

100ללא בלמים

200עם בלמים

נפח תא מטען
ליטר

235

35קיבולת מיכל הדלק

מפרט
טכני
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InstyleSupremePremiumרמת גימור 

בטיחות

+++זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע שלצידו

 אפשרות לנטרול כרית אוויר נוסע 
באמצעות מפתח

+++

+++זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

+++זוג כריות וילון לאורך הרכב

 TCL+ASC - מערכת אקטיבית לבקרת 
יציבות עם מערכת בקרת משיכה

+++

 ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים 
מבוקרת מחשב

+++

 EBD - מערכת אלקטרונית 
לחלוקת עוצמת בלימה

+++

+++HSA - מערכת עזר לזינוק בעליה

+++BAS - מערכת עזר לבלימה

+++TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

+++עוגני ISO FIX לעיגון מושבי ילדים 

+++סוגר בטיחות לעגינת מושבי ילדים

+++ESS - איתות בלימת חרום 

מערכות 
בטיחות 

מתקדמות

 FCM - בלימה אוטונומית עד מהירות של
 80 קמ״ש בזיהוי כלי רכב ו-65 קמ"ש

בזיהוי הולכי רגל
+++

+++LDW - מערכת התרעה על סטייה מנתיב

++-AHB - שליטה אוטומטית באורות גבוהים

חוץ

+++מראות צד בצבע הרכב 

+--מראות צד עם איתות

+++ידיות חיצוניות בצבע הרכב 

 Privacy glass שמשות כהות במיוחד מסוג
בדלתות האחוריות ובדלת תא המטען 

+++

+++מסיט רוח )ספוילר( אחורי 

מגבים קדמיים בעלי מהירות משתנה עם 
מנגנון השהיה כולל מתזים 

+++

+++חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים 

+++מגב אחורי הכולל מתז מים 

פנים

+++ידיות פנימיות קדמיות מצופות כרום

לוח שעונים בעיצוב יוקרתי בגימור דמוי 
קרבון

+++

מחשב דרך המציג: צריכת דלק ממוצעת, 
 טווח נסיעה, טמפרטורה חיצונית

ותזכורת טיפולים 
+++

+++חיווי מצב ECO בלוח המחוונים 

 Cruise Control בקרת שיוט 
בשליטה מגלגל ההגה 

+++

 הגה וידית הילוכים בציפוי עור, 
PIANO BLACK-גימור כרום ו

+++

+++הגה כח חשמלי מתכוונן לגובה 

+++מדף מטען אחורי

תאורה 
ונראות

תאורה חיצונית

 תאורה קדמית מסוג הלוגן 
עם כוונון גובה האלומה

++-

LED תאורה ראשית מסוג--+

LED תאורת חניה מסוג--+

DRL מערכת תאורת יום++LED

+++מראות צד חשמליות 

+--מראות צד מחוממות 

LED תאורה אחורית מסוג+++

+--פנסי ערפל קדמיים

+++פנס בלימה על ספוילר אחורי 

+++פנס ערפל אחורי 

+++חיישן תאורה אוטומטי 

תאורה פנימית

+++תאורת תא נוסעים 

+++תאורת תא מטען 

InstyleSupremePremiumרמת גימור 
אבזור

ט 
פר

מ



נוחות

-++מפתח ראשי עם שלט 

KOS מערכת כניסה והתנעה ללא מפתח--+

+++משבת מנוע )אימובילייזר( מקורי 

+++נעילה מרכזית 

+++חלונות חשמל קדמיים ואחוריים

+++פתיחה וסגירת חלון נהג אוטומטית 

+++מנגנון למניעת היתפסות עצם זר בחלון הנהג 

+++סוככי שמש קדמיים

סוכך שמש קדמי לנהג הכולל מראה ומחזיק 
כרטיסים 

+++

+++תא אחסון פתוח מעל תא הכפפות 

+++תאי אחסון בקונסולה המרכזית ומתחת להגה 

+++מחזיקי כוסות קדמיים 

+++מחזיק כוס אחורי 

12V שקע+++

+++תאי אחסון בדלתות קדמיות 

+++בקרת אקלים דיגיטלית אוטומטית 

תקשורת 
ושמע

Connected Car מערכת מולטימדיה
*Waze עם מצלמת רוורס וניווט

++אופציה בתשלום

,MP3 מערכת שמע מקורית עם נגן 
AUX ושקע CD

+--

+++4 רמקולים

Bluetooth דיבורית+++

 שליטה על מערכת השמע והדיבורית 
מגלגל ההגה

+++

 USB שקע+++

-++מושבי בד עם תפר מודגש

+--מושבי דמוי עור בשילוב בד

+++כוונון גובה מושב נהג 

+++כוונון משענות ראש קדמיות ואחוריות 

+++קיפול מושבים ביחס של 60:40

 חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון 
)בכל המושבים(

+++

+++כיוונון גובה חגורות הבטיחות הקדמיות 

+++משענת יד מתכווננת

*מבוסס על סים סלולרי מוגבל לתקופה. חלק ממערכות הבטיחות מותקנות בהתקנה מקומית.
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שחור

לבן יהלוםאדום צהוב

סגול פנינהאפור כחול

כסוף

בד שחור בד אפור דמוי עור שחור
בשילוב בד*

דמוי עור אפור
בשילוב בד*

ייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

״15: חישוקי סגסוגת קלה 
PREMIUM-ו SUPREME בדגמי

 ״14: חישוקי פלדה
INSTYLE בדגם

*בדגם PREMIUM בלבד

מפרט חישוקים

צבעי ריפוד מושבים

מפרט צבעים


