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סיאט איביזה החדשה נותנת לך את החופש לזוז. להתקדם. להגיע 
למקומות שמחכים לך. עם המנוע העצמתי, האבזור העשיר, 

הטכנולוגיות המתקדמות והעיצוב המשודרג , לך  נשאר 
רק להניע, ללחוץ על הגז ולצאת לדרך.

Start Moving. החיים קצרים מדי בשביל להישאר במקום.



BARCELONA SPIRIT 

הכל התחיל בברצלונה, כשסיאט איביזה הראשונה יצאה לדרך אי שם בשנות
השמונים. היום, 30 שנה אחרי, האיביזה היא חלק מהדרך של מיליוני אנשים

בכל העולם, אבל ברצלונה תמיד תישאר ההשראה שלנו.
למה? כי היא עיר שלא עוצרת לרגע, שלא מפסיקה לזוז. וגם אתם. 

כי יש לכם מקומות להגיע אליהם  וסיאט איביזה החדשה תיקח אתכם לשם.



נותנת לך ספייס.

סיאט איביזה החדשה מגיעה גדולה יותר, מרווחת יותר, 
נוחה יותר. עם תא מטען ענק של 355 ליטר )גדול ב- 20% מהגרסה 

הקודמת(  ומושב אחורי מרווח המתאים לשלושה מבוגרים. 
כל הספייס שרצית. 



 

בקצב שלך. 
לא משנה לאן אתם רוצים להגיע, עם מערכת מולטימדיה,

מסך  ׳׳8 ורמקולים במהדורת  BEATS בלעדית 
אתם הדיג'יי האולטימטיביים של כל דרך והרפתקה. 

 BEATS  מערכת שמע 

** FULL LINK
מערכת מולטימדיה צבעונית ומתקדמת 

שמשדרגת את חוויית הנהיגה שלכם, 
עם מסך טאץ' עדכני וחיבור אופטימלי 

לסמארטפון.

. FR PRO  החל מרמת גימור*

**אפשרות החיבור בישראל תלויה ביצרניות מערכות ההפעלה. כמו כן, בחירת האפליקציה נעשית על ידן ואין באפשרות SEAT באשר היא להשפיע על כך.
● Mirror link ● Car play by Apple ● Android auto by Google®

.FR החל מרמת גימור*



לקבל בדיוק מה שרצית.
בואו נודה בזה: כולנו אוהבים שדברים קורים בדיוק כמו שאנחנו רוצים 

שהם יקרו. ולפעמים זה ממש אפשרי.  סיאט איביזה החדשה מגיעה 
במגוון רמות גימור שונות ואתם רק צריכים לבחור. 

אנחנו כבר נדאג שתקבלו בדיוק את מה שרציתם.



פנסי הלוגן  כפולים

בקרת  עייפות

בקרת  שיוט ידיות  ומראות  בצבע  שחור

מסך  מולטימדיה  " 5

באיביזה החדשה - דאגנו שיהיה לך נח.
עם מערכת ניטור מרחק מתקדמת, מערכת בקרת שיוט 

ומערכת הגבלת מהירות חכמה- תיהנו מאבזור עשיר גם 
ברמת הגימור הבסיסית.

רמת גימור 

REFERENCE

גלגלי  ׳׳15



ידיות  ומראות  בצבע  הרכב

מסך מולטימדיה  "  8

בקרת שיוט אדפטיביתחישוקי ׳׳15 מקוריים

לא משנה לאן אתם נוסעים - משנה איך אתם מגיעים לשם.
רמת גימור שמגדירה סטנדרט חדש של נוחות, אבזור ובטיחות - 

עם מסך מולטימדיה ״8 מתקדם, מערכת בקרת שיוט אדפטיבית, 
חישוקים מקוריים ועוד.

רמת גימור 

STYLE



גג פנורמי

תאורת אווירה פנימית 

תאורת יום מסוג  LEDחישוקי ׳׳17  מקוריים

הגעתם ליעד.
ברוכים הבאים לרמת גימור שהיא סטנדרט בפני עצמה. מהמושבים 

המעוצבים, דרך חלון הגג הפנורמי ועד תאורת הלד ומערכות הנהיגה 
המתקדמות ביותר- כל פרט ופרט ברמת גימור זו נוצר ועוצב כדי 

לספק לכם חווית נהיגה משודרגת.

Drive Profile
מערכת ייחודית המתאימה את תפקוד 

מערכות הרכב באופן אופטימאלי 
לסגנון נהיגה נבחר: 

 NORMAL • SPORT • ECO • INDIVIDUAL

רמת גימור 



BEATS  רמקולים במהדורת

FULL  LED  סט פנסי חישוקי " 18 מקוריים*

מושבי אלקנטרה
*אופציה

דמיינו את כל האבזור שהייתם רוצים ברכב שלכם. 
ועכשיו דמיינו שיכולתם לשדרג אותו אפילו יותר.

חבילת אבזור FR PRO כוללת מושבי אלקנטרה עם עור משולב, 
רמקולים במהדורת BEATS, תאורת לד מלאה  ועוד מגוון 

אפשרויות שונות.

Pro 

רמת גימור 

KEYLESS פתיחת דלתות והנעה



מצלמת רוורס

חיישני חניה קליפר אדום

מושבי אלקנטרה

לאנשים שאהבה לנהיגה היא הדרייב שלהם.
חישוקי "18  מעוצבים כסטנדרט, קליפר אדום, חיישני חניה 

ומצלמת רוורס מקוריים.

EVO
רמת גימור 

חישוקי ׳׳18 



האיביזה החדשה מאובזרת במערכות בטיחות בסטנדרטים הגבוהים  ביותר: 
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית  השומרת על המהירות שהגדרתם ועל מרחק מהרכב 

שלפניכם, מערכת ניטור מרחק עם בלימה אוטומטית למקרה חירום ומערכת בקרת עייפות 
מתקדמת שנשארת ערנית גם כשאתם לא. כל מה שצריך כדי לנהוג בראש שקט.

נותנת לך בטחון. 

למיקסום יעילות הרכב 
בעליות ולמניעת הידרדרות

מערכת סיוע 
זינוק בעלייה

הגבלת מהירות עפ"י 
פרמטר שנקבע ע"י הנהג 

)מעל 30 קמ"ש(

מערכת הגבלת 
מהירות 

מערכת אוטונומית חכמה, 
המנטרת מרחק מלפנים 

ומתריעה בפני סכנות. 
במקרים בהם המערכת מזהה 

סכנה, היא מאטה את הרכב 
ואף בולמת בלימת חירום.

מערכת ניטור 
מרחק לפנים

שומרת על המהירות 
שהנהג הגדיר ושומרת 

אוטומטית על מרחק 
מהרכב שמלפנים 

)פועלת במהירויות שבין 
30 קמ"ש ל-210 קמ"ש( 

בקרת  שיוט 
אדפטיבית*

6 כריות אוויר

מע' המזהה עייפות 
והיעדר תשומת לב עפ"י 
שינוי באופי נהיגת הנהג

בקרת עייפות

Speed  limiter

.STYLE החל מרמת גימור*



צבעים.

9550 כחול 7Y7Y כחול קריסטל   0E0E שחור   0C0C אפור    L5L5 כסף מטאלי    B4B4 לבן 2Y2Y לבן נבאדה F8F8 רוז מתכתי

F5F5 כתום

E1E1 אדום כהה יין



REFERENCESTYLEFRFR PROEVOמערכות 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, כולל נורית התראה
----מערכת בקרת שיוט

-מערכת בקרת שיוט אדפטיבית
Speed Limiter מערכת

מערכת Eco Trainer מערכת חדשנית לשיפור איכות הנהיגה וייעול תצרוכת הדלק וביצועי המנוע
מערכת SEAT DRIVE PROFILE המאפשרת התאמת תפקוד מערכות הרכב באופן אופטימלי,

NORMAL • SPORT • ECO • INDIVIDUAL:לסגנון נהיגה נבחר--

REFERENCE STYLEFRFR PROEVOבטיחות

מערכת ניטור מרחק לפנים, המתריעה לנהג על אי שמירת מרחק ומבצעת בלימת חירום במקרה הצורך
זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע שלצידו

זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע )ראש ובית חזה(
זוג כריות וילון

ניתוק כרית אויר קדמית ימנית )לנוסע(
תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים קדמים ואחוריים

חגורות בטיחות אחוריות, עם 3 נקודות עיגון
-מראת נהג פנימית נגד סנוור

בלמי דיסק קדמיים
בלמי דיסק אחוריים*

עוגני ISOFIX במושבים אחוריים צידיים

*למעט דגם REFERENCE ידני 

 1.0TSI 95HP 1.0TSI 115HP 1.5TSI 150HPדגם

REFERENCE REFERENCE / STYLE / FREVOרמת גימור

 5 דלתות5 דלתות5 דלתותמספר דלתות

1,1221,1641,184ק״גמשקל עצמי כולל נהג

1,5401,5801,600ק״גמשקל כולל מותר

355355355ליטרנפח תא מטען

4,0594,0594,059מ״מאורך

1,7801,7801,780מ״מרוחב

1,4441,4441,444מ״מגובה

2,5642,5642,564מ״ממרחק סרנים 

404040ליטרנפח מיכל דלק

מנוע
טכנולוגיית TSI) Turbocharged Stratified Injection(גדישת טורבו

9999991,498סמ״קנפח מנוע

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

6,000 - 5,000 / 5,500110 - 5,000 / 5,50085 - 5,000 / 70סל״ד/קו״טהספק מירבי

6,000 - 5,000 / 5,000150 - 5,500 / 5,500115 - 5,000 / 95סל״ד/כ״ס

3,500 - 1,500 / 3,50025.4 - 2,000 / 3,50020.3 - 2,000 / 17.8סל״ד/קג״ממומנט מירבי

182193215קמ״שמהירות מירבית

10.99.57.9שניותתאוצה 0-100 קמ״ש

17.217.816.1ק״מ/ליטרצריכת דלק — נסיעה עירונית

24.323.823.8ק״מ/ליטרצריכת דלק — נסיעה בין עירונית

21.221.220.4ק״מ/ליטרצריכת דלק — נסיעה משולבת

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

אירו EU6( 6(תקן זיהום אוויר



REFERENCESTYLEFRFR PROEVOנוחות

הגה כח אלקטרו מכאני עם קשיחות משתנה
*חלקישליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

--חלון גג פנורמי בהפעלה חשמלית
הגה קורס עם אפשרות כוונון לגובה ולעומק

צג מידע מרכזי בלוח השעונים המעיד על מערכות הרכב ונתוני הדרך
--בקרת אקלים CLIMATRONIC מפוצלת

מראות צד מתכווננות חשמלית
-מראות צד מתקפלות חשמלית עם הפשרת אדים

חלונות עם הפעלה חשמלית
מושב נהג מתכוונן לגובה

--מושב נוסע מתכוונן לגובה
משענת ראש קדמית ואחורית עם כיוון גובה 

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת
-משענת יד קדמית

נעילה מרכזית עם שלט רחוק חכם )2 מפתחות(
)KEYLESS( פתיחת דלתות והנעה ללא מפתח---

*לא קיימת אפשרות למענה טלפוני מגלגל ההגה

REFERENCESTYLEFRFR PROEVOחיישנים ותאורה

-חיישן גשם
-חיישן אורות

Leaving Home / Coming Home תאורת-
-פנסי ערפל עם תפקוד סיוע בפנייה*

--פנסי LED אחוריים
LED פנסי תאורת יום מסוג--

 FULL LED סט פנסי---
----חיישני חנייה קדמיים ואחוריים

----מצלמת רוורס
FULL LED לא קיים עם סט פנסי*

REFERENCESTYLEFRFR PROEVOבידור ושמע

----מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל "5

-מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל "8 צבעוני

4 רמקולים קדמיים )2 רמקולים + 2 טוויטרים(

-2 רמקולים )דלתות אחוריות(

 BT מקורי

AUX / USB / SD חיבור /     /   /     /   /     /   /     /   /     /  

FULL LINK מערכת-*-

BEATS רמקולים במהדורת---

REFERENCESTYLEFRFR PROEVOעיצוב פנימי

COMFORT הגה 3 צלעות / ידית הילוכים מסוג----
-חבילת עור הכוללת: הגה / ידית הילוכים / בלם יד

FR עיצוב פנימי---

---מושבי עור משולב אלקנטרה

תא כפפות מרווח 

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

12V שקע

מחזיקי כוסות

REFERENCESTYLEFRFR PROEVOעיצוב חיצוני

-חלונות אחוריים מושחמים

בצבע הרכבבצבע הרכבבצבע הרכבבצבע הרכבשחורמראות צד / ידיות 

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי

פגוש FRפגוש FRפגושים בצבע הרכב
כפול בולטכפול בולטכפול בולטבודד מוסתרבודד מוסתרצינור מפלט

R15185/65 R15215/45 R17** 215/45 R17215/40 R18 185/65צמיגים

אפשרות להתקנה מקומיתחישוקי סגסוגת

----קליפר אדום

גלגל מיניגלגל מיניגלגל מיניגודל מלאגודל מלאגלגל חלופי

 *אפשרות לרכישת ערכת  FULL LINK במרכזי השירות
**אפשרות שדרוג לחישוק ׳׳18



מידות.



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

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

KJ11CVREF ,953 כ"ס, ידני, 5 ד׳

KJ11KZREF ,1153 כ"ס, אוטומט, 5 ד׳

KJ12KZSTYLE ,1153 כ"ס, אוטומט, 5 ד׳

KJ15KZFR ,'1153 כ"ס, אוטומט, 5 ד

KJ15KZ PQSFR PRO ,'1153 כ"ס, אוטומט, 5 ד

KJ15LXEVO ,'1504 כ"ס, ידני, 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

דרגתצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*
זיהום משולבבינעירוניעירוני

REF ,1.0 ל׳ 95 כ"ס ידני, 5 ד׳TSI5.84.14.76

REF ,1.0 ל׳ 115 כ"ס אוטומט, 5 ד׳TSI5.64.24.74

STYLE ,1.0 ל׳ 115 כ"ס אוטומט, 5 ד׳TSI5.64.24.74

FR/FR PRO ,1.0 ל׳ 115 כ"ס אוטומט, 5 ד׳TSI5.64.24.74

EVO ,1.5 ל׳ 150 כ"ס ידני, 5 ד׳TSI6.24.24.96

זיהום אוויר:

.EC715/2007*2016/464W :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

רמת האבזור הבטיחותי: 
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה


