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תשוקה ספרדית. טכנולוגיה גרמנית.
האיביזה החדשה מתאימה לאנשים כמוך – אלו שהקצב בשבילם הוא דרך חיים, שנמצאים כל 

הזמן בתנועה ולא עוצרים לרגע. הטכנולוגיה הגרמנית המובילה והעיצוב הספרדי הנחשק, 
משתלבים בצורה מושלמת ומאפשרים לאופי האורבני – ספורטיבי לפרוץ החוצה.

כל מה שנשאר זה לאסוף את החברים, להגביר את הווליום ולצאת לדרך, ממש לא חשוב לאן.





CO LO R  PA C K

CP
RED

עיצוב פנים 
הרכב

תיפורי מושבים

עיצוב חוץ 
הרכב

מסגרת לגריל קדמי

כיסוי מראות

חישוקים

R17 40 / 215צמיגים

fRרמת גימור

ייחודית, בדיוק כמוך.
העיצוב האיקוני של האיביזה תמיד ידע לתפוס את המבט ולעורר את תשומת הלב על הכביש.

עכשיו, עם מגוון חבילות הצבעים החדשות הניתנות להתאמה אישית, אתה יכול לשדרג את האיביזה שלך מבפנים ומבחוץ.
תן לייחודיות שלך לבוא לידי ביטוי בכל פרט ופרט עם הנראות שתמיד רצית - כזו שתגביר את הדופק והרגש בכל נסיעה.



BISMUTH
עיצוב פנים 

הרכב

ריפודים

משענות ראש

משענת יד קדמית

פתחי איוורור

פנים דלתות

עיצוב חוץ 
הרכב

מסגרת לגריל קדמי

כיסוי מראות

חישוקים

R16 45 / 215צמיגים

style CPרמת גימור

VELVET
עיצוב פנים 

הרכב

ריפודים

משענות ראש

משענת יד קדמית

פתחי איוורור

פנים דלתות

עיצוב חוץ 
הרכב

מסגרת לגריל קדמי

כיסוי מראות

חישוקים

R16 45 / 215צמיגים

style CPרמת גימור



TITANIUM
עיצוב פנים 

הרכב
משענת יד קדמית

עיצוב חוץ 
הרכב

מסגרת לגריל קדמי

כיסוי מראות

חישוקים

R15 60 / 185צמיגים

style CPרמת גימור

BLACK
עיצוב פנים 

הרכב
משענת יד קדמית

עיצוב חוץ 
הרכב

מסגרת לגריל קדמי

כיסוי מראות

חישוקים

R16 45 / 215צמיגים

style CPרמת גימור



)9M9M( אדום

)5C5C( אדום בהיר

)0C0C( אפור  )t4t4(  אפור פלדה)0e0e( שחור )s3s3( חום

כחול פחם )9550( )e4e4( טורקיז)I4I4( כחול

)P5P5( כסף)B4B4( לבן)2y2y( לבן נבאדה כסף תכלת )9019(

צבעי הרכב



REFERENCE STYLEFRמערכות עזר

)electronic stability Control) e.s.C מערכת

)Anti-lock Braking system) A.B.s מערכת

)traction stability Control) t.s.C מערכת

)Brake Assist system) B.A.s מערכת

מערכת X.D.s נעילת דיפרנציאל אלקטרונית

מערכת Hill Hold Control) H.H.C( סיוע בזינוק בעלייה

-מערכת start & stop - לכיבוי והנעת המנוע בעצירות המונעת פליטת מזהמים מיותרים

 )Multi Collision Braking system) למניעת תאונות משניות MKB מערכת

מערכת להתראת עייפות

מערכת להתראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים

מערכת בקרת שיוט

מערכת eco trainer מערכת חדשנית לשיפור איכות הנהיגה וייעול תצרוכת הדלק וביצועי המנוע

REFERENCE STYLEFRבטיחות

זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 

זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע )ראש ובית חזה(

ניתוק כרית אוויר קדמית ימנית )לנוסע(

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים קדמיים

-מראת נהג מתכהה נגד סינוור

בלמי דיסק קדמיים / אחוריים

)top tether) במושבים האחוריים והכנה לרצועות עיגון IsOfIX עוגני

IBIZA 1.2TSI 90HP IBIZA 1.0TSI 110HP IBIZA 1.0TSI 110HP DSGדגם

REFERENCE FRFR / STYLEמרכב

3 / 5 דלתות3 דלתות5 דלתותמספר דלתות

1,0891,1091,140ק״גמשקל עצמי כולל נהג

1,5801,6001,630ק״גמשקל כולל מותר

292292292ליטרנפח תא מטען

4,0434,0434,043מ״מאורך

1,6931,6931,693מ״מרוחב

1,4281,4281,428מ״מגובה

2,4692,4692,469מ״ממרחק סרנים 

454545ליטרנפח מיכל דלק

מנוע
טכנולוגיית tsI) turbocharged stratified Injection(גדישת טורבו

1,197999999סמ״קנפח מנוע

תיבת 7 הילוכים, אוטומטית, DsGתיבת 6 הילוכים, ידניתתיבת 5 הילוכים, ידניתתיבת הילוכים

 5,000-5,500 / 81 5,000-5,500 / 81 4,400-5,400 / 66סל״ד/קו״טהספק מירבי

 5,000-5,500 / 110 5,000-5,500 / 110 4,400-5,400 / 90סל״ד/כ״ס

 2,000-3,500 / 20.4 2,000-3,500 / 20.4 1,400-3,500 / 16.3סל״ד/קג״ממומנט מירבי

184197197קמ״שמהירות מירבית

10.79.29.3שניותתאוצה 0-100 קמ״ש

15.619.218.8ק״מ/ליטרצריכת דלק – נסיעה עירונית

25.026.325.6ק״מ/ליטרצריכת דלק – נסיעה בין עירונית

20.423.222.7ק״מ/ליטרצריכת דלק – נסיעה משולבת

הזרקה ישירה / בנזין 95 אוקטן נטול עופרתמערכת הזרקת דלק / סוג דלק

אירו eU6( 6(תקן זיהום אוויר



*לא קיימת אפשרות למענה מגלגל ההגה | ** בחבילות צבעים )CP( גלגל חלופי קטן מידות

REFERENCE STYLEFRנוחות

--חלון שמש פנורמי עם סוכך בהפעלה חשמלית

)servotronic( הגה כח אלקטרו מכאני עם קשיחות מתואמת-

הגה קורס עם אפשרות כוונון לגובה ולעומק

צג מידע מרכזי בלוח השעונים המעיד על מערכות הרכב ונתוני הדרך

ClIMAtRONIC בקרת אקלים--

מושב נהג מתכוונן לגובה

--מושב נוסע מתכוונן לגובה

משענת ראש קדמית ואחורית עם כיוון גובה 

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת

--משענת יד קדמית

מראות צד מתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים

-מראות צד מתקפלות חשמלית

חלונות עם הפעלה חשמלית*

נעילה מרכזית עם שלט רחוק חכם אחד

REFERENCE STYLEFRחיישנים ותאורה

-חיישן גשם

-חיישן אורות

Coming Home + leaving Home תאורת-

--פנסי leD אחוריים

leD פנסי תאורת יום מסוג--

--פנסי ערפל עם תפקוד סיוע בפנייה

REFERENCE STYLEFRבידור ושמע

4 רמקולים )דלתות קדמיות(

-2 רמקולים )דלתות אחוריות(

מערכת מולטימדיה לרבות מסך מגע בגודל ׳׳5

-מערכת מולטימדיה לרבות מסך מגע צבעוני בגודל ׳׳5

 Bt מקורי

AUX / UsB / sD חיבור-  /      /   /      /   /      /  

üü*חלקישליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

REFERENCE STYLEFRעיצוב פנימי

COMfORt הגה 3 צלעות / בלם יד / ידית הילוכים מסוג

-חבילת עור הכוללת: הגה / ידית הילוכים / בלם יד

fR עיצוב פנימי--

תא כפפות מרווח )10.7 ליטר( עם תאורה פנימית

--תא אחסון מתחת למושב נוסע קדמי

מראה עם מכסה ע"ג סוכך השמש )למושבים קדמיים(

12V שקע

מחזיקי כוסות

מאפרה

REFERENCE STYLEFRעיצוב חיצוני

--חלונות אחוריים מושחמים

גימור fRבצבע הרכבשחורמראות צד / ידיות / פגושים בצבע הרכב

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי

כפול בולטבודד מוסתרצינור מפלט

R15215/45 R15 185/60צמיגים

אפשרות להתקנה מקומיתחישוקי סגסוגת

** מלאגלגל חלופי קטן חוסך מקום ומשקל

* גירסת 3 דלתות 2 חלונות חשמל בלבד



רמות גימור

REFERENCE STYLEFR

גיר ידני
--3 דלתות

--5 דלתות

DsG
--3 דלתות

-5 דלתות

מרגשת בכל הדרכים.
האיביזה החדשה מאפשרת לך ליהנות מכל העולמות.

טכנולוגיה מתקדמת, ביצועי מנוע איכותיים, עיצוב מרשים, הנדסת אנוש מוקפדת עד לפרטים הקטנים
ומגוון אפשרויות האבזור - מעניקים לך חווית נהיגה דינמית ומרגשת בדרך לכל מקום, בעיר ומחוצה לה.



התמונות להמחשה בלבד. נכון למרץ 2017. ט.ל.ח.

רמת האבזור הבטיחותי: 
רמת

בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

קוד 
דגם

 תיאור
דגם

רמת האבזור 
הבטיחותי

165REF ,900 כ"ס, ידני, 5 ד׳
178FR ,1100 כ"ס, ידני, 3 ד׳
183STYLE ,1100 כ"ס, אוטומט, 5 ד׳
176FR '1100 כ"ס אוטומט 3 ד
186FR '1100 כ"ס אוטומט 5 ד

בטיחות:

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומות( התשס״ט 2009
זיהום מזעריזיהום מירבי

דגם
צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*

משולבבינעירוניעירוני
REF ,1.2 ל׳ 90 כ"ס ידני, 5 ד׳TSI6.44.04.9
FR ,1.0 ל׳ 110 כ"ס ידני, 3 ד׳TSI5.23.84.3

STYLE / FR ,1.0 ל׳ 110 כ"ס אוטומט, 5/3 ד׳TSI5.33.94.4

זיהום אוויר:

EC  715/2007*2015/45W :נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*
  ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

seAt.CO.Il*3313 seat.israelclub.seat


