
חברת קיה מוטורס יצרנית של רכב איכותי לצעירים ברוחם - נוסדה בשנת 1944 והיא יצרנית הרכב הוותיקה ביותר בקוריאה. כחלק מקבוצת יונדאי-קיה, קיה הינה אחת מיצרניות הרכב המובילות בעולם. למעלה מ-2 מיליון כלי רכב מיוצרים מדי 
שנה ב-13 מפעלי ייצור והרכבה בשמונה מדינות בעולם, נמכרים ומקבלים שירות באמצעות רשת של מפיצים וסוכנים המכסה 172 מדינות. קיה מעסיקה היום למעלה מ-42,000 עובדים ברחבי העולם והכנסותיה השנתיות הן כמעט 15 מיליארד 
דולר. קיה היא נותנת החסות הראשית של אליפות הטניס הפתוחה של אוסטרליה ושותפה רשמית בתחום הרכב של פיפ"א - הגוף המנהל את תחרויות גביע העולם בכדורגל. סיסמת המותג של חברת קיה מוטורס - The Power to Surprise - מייצגת 

את המחויבות העולמית של החברה לענות על הציפיות של הלקוחות באמצעות חדשנות מתמדת בתחום הרכב.

קיה היא כוח השינוי החדש והמלהיב ביותר בעולם הרכב, ואנו ערוכים לשנות את האופן שבו אתה מרגיש וחושב על הנהיגה. זו אינה סתם הבטחה; אנו מחויבים להפוך את הנהיגה להנאה אמיתית עבור לקוחות בכל רחבי העולם. עם עיצוב צעיר ועם 
הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, המכוניות של קיה מסובבות ראשים בכל רחבי העולם עם "הכוח להפתיע". קיה מציעה מערך שלם של דגמים שימושיים ומלהיבים להפליא לנהיגה. שים עין על קיה, כי החלק הטוב ביותר עדיין לא הגיע.

מרבית התמונות והפרטים המופיעים בקטלוג זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים בקטלוג, לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינת 
המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות 

המתוארים בקטלוג זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

חפשו אותנו ב-

לפרטים: 9920*

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
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EX/PREMIUM 1.4 ל' טורבו אוט׳  XCEEDדרגה 5.310בינעירוני6.8עירוני

)המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי"(

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007*2018/1832DG *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
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 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי רכב דו גלגלי

 זיהוי כלי רכב בשטח מת

 מצלמת רוורס
 חיישני חגורות בטיחות

 זיהוי תמרורי תנועה
 שליטה אוטומטית 

    באורות גבוהים
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החיים הם מה שאתה עושה מהם.
ברוך הבא לעולם של קיה.

החיים מרהיבים, תוססים, בלתי צפויים ומרגשים בכל ההיבטים שלהם. בכל 
מה שיקרה, לאן שלא תיסע, קיה תמיד איתך.

אנו בקיה הקדשנו את חיינו כדי לתרום לבניית עתיד טוב יותר. זו הסיבה 
שאנו מפתחים ובונים מכוניות שעוזרות לך לגלות אופקים חדשים וליהנות 
מהם. מכוניות עם עיצובים מדהימים, טכנולוגיות מתקדמות ופתרונות חכמים. 
בכל מה שאנחנו עושים, אנו מונעים על ידי משימה אחת: להתעלות תמיד 

על הציפיות שלך.

אנו קוראים לזה 'The Power to Surprise'. וכעת, אנו מזמינים אותך להתבונן 
מקרוב ולאפשר לנו להפתיע אותך.
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ברוך הבא לעולם של קיה XCeed החדש. תגלה מיד 
שמדובר בקרוסאובר מסוג אחר. שים לב לשבכה 
הקדמית המרשימה המשלבת פנסים ראשיים מסוג 
LED בעיצוב Ice-Cube ייחודי. תוסיף לכך עיצוב דינמי 
וספורטיבי בתצורת קופה  ופתאום הכול מתבהר - קיה 

XCeed החדש מיועד לאנשים שאוהבים לנהוג.

מרגש לך
את היום 
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מדגיש את
הייחודיות שלך 

קווי המתאר הדינמיים, צמד צינורות המפלט, מפזר 
האוויר הכסוף, הישיבה הגבוהה, שילובי הצבע 
המקוריים ועוד – מדגישים את הייחודיות שלו.
XCeed החדש והמעוצב, משדר בדיוק את  קיה 

תכונות הרכב – קרוסאובר ספורטיב ודינמי. 
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החלל הפנימי המעוצב של הקיה XCeed החדש מציב רף חדש בתחומי האיכות, הנוחות, 
הטכנולוגיה והקישוריות. מהרגע שתתיישב בתוכו תגלה שילוב בולט של סגנון ומהות, 

מלוח המכשירים ועד למושבים האלגנטיים ולמערכת המולטימדיה בעלת צג 8 אינץ'.
וכדי להוסיף להנאה, קיימת גם אופציה של חבילת צבע פנים צהוב, הכוללת עיטורים 

ותיפורים צהובים בעיצוב חלת דבש ייחודי )1( .

 )1( בדגמי EX ופרימיום

מגדיר את 
הסגנון שלך
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קיה  XCeed החדש מבטיח להלהיב אותך. זהו קרוסאובר המשלב עיצוב נועז, 
חלל פנימי מרווח, ונוחות מירבית למשפחה שלך. כניסה קלילה לרכב 
באמצעות המפתח החכם, התנעה בלחיצת כפתור ולאחריה יציאה לדרך 
תוך שימוש במידע מלא המוצג על לוח המחוונים הדיגיטלי החדשני )1(. 

ת
חו

נו מסעיר את  
הדמיון שלך

 )1( בדגמי EX ופרימיום )1( בדגמי EX ופרימיום

לוח מחוונים דיגיטלי מלא 12.3 אינץ'
לוח המחוונים הדיגיטלי המלא כולל תצוגת 12.3 אינץ' )1( ברזולוציה גבוהה, 

ומציג את כל המידע לו תזדקק במהלך הנסיעה.

מערכת בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים
מערכת בקרת האקלים המפוצלת מעניקה שליטה נפרדת על הטמפרטורה לנהג ולנוסע הקדמי.
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XCeed החדש שומר עליך לאורך כל הדרך. מערכות סיוע מתקדמות  קיה 
לנהג, מערכות בטיחות אקטיביות המתריעות, מסייעות ומתקנות, המיועדות 

לשמור על הבטיחות שלך, של הנוסעים ושל הסובבים אותך.

שומר על 
העצמאות שלך

)FCA( מערכת לסיוע במניעת התנגשות מלפנים
מערכת זו מסוגלת לזהות כלי רכב הנוסעים לפניך והולכי רגל, וכאופציה גם רוכבי אופניים. המערכת 
משתמשת במצלמה כדי לנטר את המהירות והמרחק בין כלי הרכב, ובמקרה של סכנת התנגשות 
מזהירה את הנהג באמצעות התראה ויזואלית. אם הנהג אינו מגיב, המכונית בולמת באופן אוטומטי 

כדי למנוע את התאונה או להפחית את חומרתה.

Stop and Go עם )SCC( בקרת שיוט חכמה
בקרת השיוט )1( החכמה, המשתמשת במצלמה ורדאר, מסוגלת לווסת הן את מהירות הנסיעה של 
קיה XCeed והן את המרחק לרכב שלפניך. המערכת שומרת על המרחק מהרכב שלפניך באמצעות 
התאמה אוטומטית של מהירות הנסיעה של מכוניתך. אם המכונית שלפניך מאיצה, ה-XCeed יאיץ 
עד למהירות שהגדרת. אם הרכב שלפניך מאט ולא ניתן לשמור על המרחק הבטוח שנקבע מראש, 
המערכת תפחית את המהירות, ואפילו תביא את המכונית למצב של עצירה מוחלטת. המערכת 

מועילה במיוחד בתנועה צפופה.

 )LKA( סיוע לשמירה על נתיב
אין צורך לחשוש מסטייה מהנתיב. מערכת הסיוע לשמירה על נתיב משתמשת במצלמה המותקנת 
בחלק העליון של השמשה הקדמית כדי לנטר את סימוני הנתיבים, ואם תסטה בטעות אל מחוץ לנתיב 
שלך - המערכת תזהיר אותך, ואפילו תעניק פקודה מתקנת להיגוי על מנת להחזיר את מכוניתך לנתיב.

)DAW( התראת ערנות הנהג
המערכת מזהה אם אתה מאבד ריכוז באמצעות ניטור של תבנית הפעולה של גלגל ההגה, האיתות, 
 DAW ההאצה ומשך הנסיעה הכללי. אם אתה מגלה סימנים של נמנום או חוסר תשומת לב, מערכת

מזהירה אותך וממליצה לך לעשות הפסקה.

צג מבט לאחור )RVM( עם הנחיית חניה דינמית
צג המבט לאחור, הזמין במסך המולטימדיה והניווט 8 אינץ', מעניק לך את 
התמונה המלאה בעת נסיעה לאחור לתוך מקום חניה, על ידי הצגת קווים 

מנחים דינמיים שיעזרו לך להיכנס למקום החניה.

ת
חו

טי
וב

ר 
זו

אב

 )1( בדגמי פרימיום בלבד )1( בדגמי פרימיום בלבד

)BCW( התראת התנגשות בשטח מת
מערכת התראת התנגשות )1( בשטח מת משתמשת בחיישני רדאר שמנטרים 
את השטחים המתים שלך ומזהירים אותך מפני כלי רכב מתקרבים באמצעות 

התראה ויזואלית במראות הצד.
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תוך  לנהוג  החופש  לך את  מעניק  XCeed החדש  קיה 
הפיכת הנהיגה היומיומית לדבר פשוט ובטוח במיוחד. 
התמודדות עם פקקי תנועה, סיוע בחניה או תאורה בהירה
ועוד. זאת  לכל  דואג  החדש   XCeed-ה בלילה?  יותר 

מרחיב את 
היכולות שלך

)LFA(  )1( סיוע בשמירה על נתיב
מערכת הנהיגה האוטונומית ברמה 2 של קיה מהווה קפיצת מדרגה לעבר נהיגה אוטומטית למחצה. 
LFA שולטת בתאוצה, בבלימה ובהיגוי בהתאם לכלי הרכב שנמצאים לפניך. כך הופכת  מערכת 
הנסיעה בפקקים לקלה ובטוחה יותר. המערכת משתמשת במצלמה וחיישני רדאר כדי לשמור על 
מרחק בטוח מהרכב שלפניך ומנטרת את הסימונים על הכביש כדי להשאיר את המכונית שלך במרכז 

הנתיב. מערכת LFA פועלת בין 0 ל-180 קמ"ש.

ת
חו

טי
וב

ר 
זו

אב

 )1( בדגמי פרימיום בלבד )1( בדגמי פרימיום בלבד

)RCCW( התראת תנועה חוצה מאחור
בעת יציאה בנסיעה לאחור ממקום חניה או כביש גישה, התראת תנועה )1( חוצה מאחור המבוססת על רדאר מזהירה 

אותך הנהג מפני תנועה החוצה את נתיב הנסיעה שלך.

)HBA( סיוע לאלומה גבוהה
כשהתנאים מאפשרים זאת, קיה XCeed החדש יפעיל את האלומה הגבוהה באופן אוטומטי. כשהמצלמה שבשמשה 
הקדמית מזהה את הפנסים הראשיים של רכב המגיע ממול, מערכת הסיוע לאלומה גבוהה מעבירה באופן אוטומטי 

לאלומה הנמוכה כדי למנוע סנוור של נהגים אחרים.
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נהיגה דינמית, נעימה וחלקה עומדת בלב ליבו של מה שמבדל את קיה XCeed החדש משאר דגמי
הקרוסאובר. תיבת הילוכים כפולת מצמד בעלת 7 הילוכים המבטיחה נסיעה חלקה וביצועים מעולים. 

בצידה, בורר מצבי הנהיגה מבטיח שכל נסיעה בקיה XCeed החדש תהיה חוויה מהנה ומרגשת.

ממלא את    
התשוקות שלך

תיבת הילוכים כפולת מצמד )DCT( עם 7 הילוכים
הדור האחרון של תיבת ההילוכים כפולת המצמד מבטיחה נהיגה ספורטיבית וחיסכון מעולה בדלק.

)DMS( בורר מצבי נהיגה
בורר מצבי הנהיגה, המיועד לקחת את חוויית הנהיגה שלך לשלב הבא, ניתן להפעלה באמצעות כפתור ספורט לצד 
ידית בורר ההילוכים. בשילוב עם ה-DCT, הוא מגביר את דינמיקת הנהיגה על ידי שיפור תגובת המצערת והזינוק 
ממצב עמידה, וכן מבצע אופטימיזציה של הביצועים בעת עקיפה. DMS מציעה גם תגובת היגוי טובה יותר ומשלימה 

באופן מושלם את חישוקי הסגסוגת 18 אינץ' כדי להעניק נהיגה דינמית להפליא.

ים
וכ

יל
 ה

ת
יב

ת
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אנו מזמינים אותך לבחור את קיה XCeed החדש ברמת הגימור המתאימה 
PREMIUM המפוארת.  לך. רמת גימור ה-EX המעוצבת או רמת גימור 

EX רמת גימור ואבזור XCeed
אם תוספת סטייל ונוחות נמצאים בראש הרשימה שלכם, ה-EX החדש 
הוא התשובה, עם מערך שלם של מפרטים נוספים, פנסי LED קדמיים 
ואחוריים ופנסי ערפל קדמיים ואחוריים, וכן חישוקי סגסוגת 18 אינץ' 
מסובבי ראשים בחיתוך יהלום וחלונות חשמל קדמיים עם פתיחה 
אוטומטית. בפנים תמצאו מערך שלם של תוספות מרגשות, כולל הגה 
 Bluetooth ,וידית החלפת הילוכים מעור, צג 8 אינץ' למערכת השמע
עם זיהוי קולי, צג מבט אחורי לחניה דינמית ולוח מחוונים בגודל 12.3 
אינץ'. כדי להקל עוד יותר על השימוש קיימת גם טכנולוגיית מפתח 

חכם וכן התנעה בלחיצת כפתור.

מותאם  
ורלהעדפות שלך
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PREMIUM רמת גימור ואבזור XCeed
EX בתוספת מושבים קדמיים חשמליים  כל הטוב שברמת הגימור 
הכוללים זיכרון למושב הנהג, מערכת בקרת שיוט אדפטיבית ומערכת 

סיוע לנהיגה בפקקים
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חבילת צבע צהוב
חבילת הצבע הצהוב מגיעה עם מושבים מרופדים בעור מלאכותי ובד בצבע שחור עם תפרים צהובים 
וריפוד מושבים בדוגמת חלת דבש, בשילוב עם לוח מחוונים/קונסולה מרכזית בגימור מבריק ועיטורים 

צהובים מושכי עין על לוח המכשירים.

מחדד את  
החושים שלך

ההנאה מקיה XCeed החדש מתחילה עם אפשרויות מסוגננות לעיצוב החלל הפנימי, חומרים שנבחרו בקפידה וריפודים 
נועזים; יגרמו לך לרצות להתיישב מאחורי ההגה. לבחירתך ריפוד בד שחור אלגנטי, עם לוח מכשירים ופתחי אוורור בגימור 

כרום, או לחילופין, תוכל לבחור בריפוד עור מלאכותי משולב בד בצבעים אפור או שחור כדי להעניק מגע מיוחד. 
ועבור הצהרה אולטימטיבית של סטייל, קיימת אפילו חבילת צבע צהוב ייחודית.

ריפוד שחור
מושבים מרופדים בעור מלאכותי ובד בצבע שחור, בשילוב עם לוח מחוונים קונסולה מרכזית בגימור מבריק ודגשי 

כרום מושכי עין על לוח המכשירים.

ריפוד אפור
רמת הגימור הסטנדרטית EX כוללת ריפודי עור מלאכותי ובד בצבע אפור ולוח מחוונים, 

קונסולה מרכזית בגימור מבריק המושך את העין עם קישוטי כרום.
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New Infra Red (AA9)

Lapis Pyrmet (B3L)

 Deluxe White (HW2)

Dark Gray (H8G)

Dark Blue (CB7)

Sparkling Silver (KCS)

Leather Beige (L2B)

New Orange Ext (RNG) Quantum Yellow (YQM)

Black Pearl (1K)

Cool Silver (CCS)

מאחורמלפנים

987953מרווח ראש )מ"מ(

1,073883מרווח רגליים )מ"מ(

1,4281,406מרווח כתפיים )מ"מ(

צבעי מרכב

מידות פנימיות

חישוקים

חישוק סגסוגת 18 אינץ'

מידות )מ"מ(

עם מגוון רחב של 11 צבעי מרכב מיוחדים,
תבחר לך את קיה XCeed החדש המתאים לך ביותר.

תבחר את   
האמירה האישית שלך

ים
בע

וצ
ם 

טי
פר

מ

1,826רוחב כללי )מ"מ(4,395אורך כללי )מ"מ(

2,650רוחק סרנים )מ"מ(16"/1,483 18"/1,495גובה כללי )מ"מ(

840שלוחה אחורית )מ"מ(905שלוחה קדמית )מ"מ(

50מיכל דלק )ליטר(

VDA- )1,378/426תא מטען )ליטר

מידות וקיבולות
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מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג.
התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים 
על ידי טלקאר, יבואנית קיה לישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את 
היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

www.kia.com

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
דרגה 7 משולב1.6T XCEED5.3 ל׳ דיזל אוט׳

חפשו אותנו ב-

)המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי"(

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007*2018/1832DG *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009.
נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי 1.6T XCEED ל׳ דיזל אוט׳:

לפרטים: 9920*

רמת האבזור הבטיחותי: 5
רמת 

בטיחות 
גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם 
דרגה 1.6T XCEED5 ל׳ דיזל אוט׳217
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 �מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 בלימה אוטומטית בעת חירום 

בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת זיהוי הולכי רגל

מערכת זיהוי רכב דו גלגלי

זיהוי כלי רכב בשטח מת
 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

זיהוי תמרורי תנועה

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
� התרעה במצב של עייפות 

או הסחת דעת
 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב



CRDI 1.6 ל' טורבו דיזל
CRDI  VGT 1.6

1,598נפח )סמ"ק(

77X85.5קדח X מהלך )מ״מ(

15:9יחס דחיסה

136/4,000הספק )סל"ד/כ"ס(

32.6/2,000-2,250מומנט )סל"ד/קג"מ(

• שרשרת תזמון
מידות

LX

4,395אורך )מ"מ(

1,826רוחב )מ"מ(

1,483גובה )מ"מ(

2,650בסיס גלגלים )מ"מ(

1,440משקל עצמי )ק"ג(
426נפח תא מטען )ל'(

1,378נפח תא מטען מושבים מקופלים )ל'(

172מרווח גחון )מ״מ(

מערכת ההגה
כוח סבסבת מוט משונן בתגבור חשמלי

ביצועים
T-GDI 1.4

10.1תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(
198מהירות מירבית )קמ"ש(

הזנת דלק
הזרקת דלק ממוחשבת במסילה משותפת

50נפח מיכל דלק )ל'(
12נפח מיכל אוריאה)ל'(

צמיגים
LX

R16 205/60מידת צמיגים

5.3רדיוס סיבוב )מ׳( 

זמניגלגל חלופי

בלמים
דיסק מאווררקדמי
דיסקאחורי

מתלים
קדמי    תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב
אחורי    נפרד רב חיבורי, קפיצי סליל ומוט מייצב

בטיחות
LX

כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי 
2)אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע הקדמי(

כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים 
2במושבים הקדמיים

כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים 
2ומאחור במקרה של התנגשות צידית

FCW - מערכת התראה למניעת 
•התנגשות קדמית

•AEB - מערכת בלימת חירום אוטונומית

7DCT כפולת מצמד

יחסי העברה
1:3.786הילוך ראשון 

1:2.261הילוך שני
1:1.957הילוך שלישי
1:1.023הילוך רביעי

1:0.778הילוך חמישי
1:0.837הילוך שישי

1:0.681הילוך שביעי
1:5.074הילוך אחורי

1:4.429יחס העברה סופי ציר 1 – 4.429
1:3.263יחס העברה סופי ציר 2 – 3.263

אבזור חיצוני
LX

•פגושים בצבע הרכב
•מראות צד בצבע הרכב

LED ספוילר אחורי עם תאורת•
•חלונות אחוריים כהים 

•ידיות דלתות בצבע הרכב

תיבת הילוכים

בטיחות
LX

•HBA - מערכת אוטומטית לעמעום אור גבוה
•DAA - מערכת התראה לערנות הנהג

LKA - מערכת סיוע לשמירה על נתיב הנסיעה 
•המבצעת תיקוני היגוי 

ABS + EBD•
TCS+ESP מערכת בקרת יציבות ואחיזה עם 

•חיישני התהפכות/בשילוב מערכת בקרת משיכה 
•ESS - מערכת התראה בעת בלימת חירום

•BAS - מערכת סיוע לבלימת חירום
•HAC - מערכת סיוע לזינוק בעלייה
LED תאורת יום אוטומטית - DRL•

•מעטפת פלדה להגנת תא הנוסעים
ISOFIX נקודות עיגון•

•משענות ראש עם כיוון גובה לכל המושבים
•משבת מנוע מקורי )אימובילייזר(

נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות 
•להפעלה עצמית

•מערכת שחרור נעילת דלתות בשעת תאונה
•נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות 

חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון לכל 
•המושבים 

•התראה לחגירת חגורות בטיחות בכל המושבים

אבזור
LX

•תאורת תא מטען
•מפשיר אדים אחורי

•חיישני חניה אחוריים
•זוג שלטי נוחות 

•חיישן תאורה להפעלה וכיבוי אורות אוט'
•ריפוד בד

•שקע 12v בתא מטען

אבזור
LX

 •הגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק
•מזגן מקורי רב עוצמה

חלונותפתיחה וסגירה אוט' לחלונות
 

קדמיים

מערכת בקרת שיוט + מגביל מהירות עם שליטה 
•מגלגל ההגה 

•מסך מולטימדיה 8 אינץ' כולל מצלמה אחורית
Android -ו Apple CarPlay-תמיכה ב•

•שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה 
USB שקע טעינה•

DRIVE MODE SELECT - מערכת לבחירת מצבי 
•נהיגה

•מחשב דרך
•מערכת Bluetooth מקורית עם שליטה מההגה

•לוח מחוונים הכולל מסך LCD עם תצוגה דיגיטלית
•מד טמפרטורה חיצונית

•שקע אספקת מתח בשידה המרכזית
•הגה וידית הילוכים בציפוי עור

•תא אחסון עילי למשקפיים + תאורת מפות
•2 סוככי שמש עם מראות איפור מוארות

•ידיות פנימיות בגימור אלומיניום
•מתקן לאחיזת כוסות קדמי

 •כיסי אחסון בגב מושבי נהג ונוסע
 •משענת יד מרכזית במושב האחורי עם מחזיק כוסות

•מושב נהג עם כיוון רב מצבי 
•כיוונון גובה למושב נוסע

מידות )מ"מ(

Leather Beige (L2B)

Deluxe White (HW2) New Orange Ext (RNG)

Sparkling Silver (KCS)Dark Blue (CB7)

Cool Silver (CSS) New Infra Red (AA9)

Black Pearl (1K)Lapis Pyrmet (B3L)

Quantum yellow (YQM) Dark Gray (H8G)

צבעי מרכב
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