
TOLEDO



מניעה אותך קדימה

סיאט טולדו מזמינה אותך לנסיעה משפחתית המשלבת נוחות,
טכנולוגיה וביצועים. החל ממנוע עוצמתי וחסכוני ועד אבזור פנים עשיר,

הטולדו תעניק לך כל מה שאתה צריך, בדרך לכל מקום אליו תבחר לנסוע.



מקום לעצמך ולכל מה שאתה צריך
בטולדו תוכל ליהנות מנוחות מקסימלית, המתאימה לקצב 

החיים הדינמי שלך. עם מושבים מרווחים ותא מטען גדול 
במיוחד, אין צורך להשאיר כלום מאחור.



בטוחה שהיא אלגנטית
גם כשאתה נוסע עם המשפחה אתה יכול ליהנות מכל העולמות.

סיאט טולדו בעיצוב אלגנטי לצד האיכות הגבוהה ביותר, 
מאפשרת לך חווית נסיעה דינאמית ואת הבטיחות

שאתה רוצה להעניק למשפחה שלך.



צבעי הרכב

ריפודים

(1Z) שחור

(6X) אדום כהה יין(Z5) אדום כהה

FXFZ

(8X) כחול(6O) כחול פנינה(4K) בז׳ קפוצ׳ינו

(F6) אפור(8E) כסוף(2Y) לבן נאבדה(9P) לבן נאבדה



 TOLEDO 1.4TSI 125HP DSGדגם

STYLEמרכב

5מספר דלתות 

1,226ק"ג משקל עצמי כולל נהג

1,686ק"ג משקל כולל מותר 

550ליטרנפח תא מטען 

4,482מ"מ אורך 

1,706מ"מ רוחב 

1,461מ"מ גובה

2,589מ"מ מרחק סרנים 

55ליטרנפח מיכל דלק 

מנוע
טכנולוגיית TSI) Turbocharged Stratified Injection(גדישת טורבו

1,395סמ"קנפח מנוע

תיבת 7 הילוכים, אוטומטית, DSGתיבת הילוכים

 5,000-6,000 / 92סל"ד / קו"טהספק מרבי

5,000-6,000 / 125סל"ד / כ"ס 

1,400-4,000 / 20.4סל"ד / קג"ממומנט מרבי

208קמ"שמהירות מרבית

9.0שניותתאוצה 0-100 קמ"ש

16.4ק"מ / ליטרצריכת דלק עירונית

24.4ק"מ / ליטרצריכת דלק בין עירונית

20.8ק"מ / ליטרצריכת דלק משולבת

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

אירו EU6( 6(תקן זיהום אוויר 

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

 )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

בטיחות
זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 

זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע 

זוג כריות וילון 

ניתוק כרית אויר קדמית ימנית )לנוסע(

4 בלמי דיסק

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים קדמיים

מראת נהג מתכהה נגד סינוור

)Top Tether) במושבים האחוריים והכנה לרצועות עיגון ISOFIX עוגני

נעילת בטיחות לילדים בדלתות מושביים אחוריים



נוחות
שליטה מההגה על מערכות הרכב

מחשב דרך - צג מידע מרכזי בלוח השעונים המציג מידע על הרכב ונתוני הדרך

מראות צד עם הפשרת אדים, מתקפלות ומכווננות חשמלית

בקרת אקלים דיגיטלית

מושבים קדמיים עם כיוון גובה / כיוון גב תחתון

נעילה מרכזית לרבות דלת תא המטען ומכסה מיכל הדלק

חיישנים ותאורה
פנסים קדמיים כפולים

תאורת יום

פנסי ערפל קידמיים עם תפקוד סיוע בפנייה

בידור ושמע
מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל "5

AUX / USB / SD

BT דיבורית

6 רמקולים

עיצוב פנימי
חבילת עור הכוללת: הגה / ידית הילוכים / בלם יד

דוושת גז / בלם יד בגימור אלומיניום

קונסולה קדמית אמצעית עם תא אחסון ומחזיקי כוסות

משענת יד אחורית

כיסי אחסון בגב מושבים קדמיים

תאי אחסון: משקפיים / דלתות קדמיות ואחוריות / תא המטען

תא כפפות מרווח עם תאורה ומערכת קירור

שקע 12V )ללא מצת(

עיצוב חיצוני
מראות צד / ידיות / פגושים בצבע הרכב

 215/45 R16 צמיגים

חישוקי סגסוגת

גלגל חלופי קטן מידות, לחיסכון במקום ומשקל





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

משולבבינעירוניעירוני
1.4TSI6.14.14.8 125 כ"ס, אוטומט

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב 
 מערכת אופציונלית להתקנה 

x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב 

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

קוד 
דגם

 תיאור
דגם

רמת האבזור 
הבטיחותי

1256 כ"ס, אוטומט17

Style פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור
x מצלמות רוורס 

 חיישני לחץ אוויר  
x חיישני חגורות בטיחות 
x שליטה באורות גבוהים 

x בלימה אוטומטית בעת חירום
 זיהוי תמרורי תנועה 

6 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

x זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
x בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל

התמונות להמחשה בלבד. ינואר 2017. ט.ל.ח.

SEAT.CO.IL*3313

EC  715/2007*136/2014W :נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*
  ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

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

זיהום מזעריזיהום מירבי

בטיחות:

רמת האבזור הבטיחותי: 

זיהום אוויר: 


