מידות.

מפרט טכני.
דגם

1.0TSI 95HP

1.0TSI 110HP

1.5TSI 150HP

רמת גימור

REFERENCE

REFERENCE/STYLE/FR

FR

 5דלתות
1,128

 5דלתות
1,164

 5דלתות
1,199

1,580

1,655

355

355
4,059
1,780

מספר דלתות
משקל עצמי כולל נהג

ק״ג

משקל כולל מותר

ק״ג

1,575

נפח תא מטען

ליטר

355

אורך

מ״מ

4,059

4,059

רוחב

מ״מ

1,780

1,780

גובה

מ״מ

1,444

1,444

1,444

מרחק סרנים
נפח מכל דלק

מ״מ
ליטר

2,548

2,564

2,548

40

40

40

גדישת טורבו
נפח מנוע

סמ״ק

SEAT Ibiza.

מנוע
טכנולוגיית (Turbocharged Stratified Injection )TSI

מספר צילינדרים
תיבת הילוכים
הספק מרבי
מערכת הזרקת דלק  /סוג דלק

סל״ד/כ״ס

999

999

1,498

3

3

4

תיבת  5הילוכים ,ידנית

תיבת  7הילוכים אוטומטיתDSG ,

תיבת  7הילוכים אוטומטיתDSG ,

95/5000-5500

110/5500

150/5000-5500

הזרקה ישירה  /בנזין  95אוקטן נטול עופרת

התמונות להמחשה בלבד בתוך כך ,ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל .התיאור ,המידע ,הנתונים והתמונות המובאים כאן ,נכונים ליום
פרסומם ויתכנו בהם שינויים ,לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת ,בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל .המפרט המחייב
הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח .אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי
ובאפליקציות השונות ,ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם .מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב
נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג .הנתונים המצוינים כאן הינם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש
ע"פ דין .הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים .אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את
תכונות וביצועי הרכב כגון :משקל ,אווירודינמיקה ,צריכת דלק/חשמל ,פליטת מזהמים וכו' .חלק מחבילות האבזור והחישוקים המוצגים טרם יוצרו ובהתאם
טרם קיימים נתונים לגבי השפעתם על צריכת דלק ופליטת מזהמים .ביצועי הרכב וצריכת הדלק בפועל עשויים להשתנות ומושפעים מגורמים שונים ,כגון,
אך לא רק :הרגלי נהיגה ,מזג אוויר ,תנאי הדרך ,ותחזוקת הרכב .נכון ליוני .2021

צבעים.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב Ibiza-ברמת גימור :Reference
 6כריות אוויר
 xמערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 xבקרת שיוט אדפטיבית
מערכת זיהוי הולכי רגל
 xמערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 xמערכת זיהוי כלי רכב ב”שטח מת”

x
x
x
x
x
x
x

מצלמות רוורס
חיישני חגירת חגורות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב Ibiza-ברמת גימור :Style/FR
 6כריות אוויר
 xמערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת זיהוי הולכי רגל
 xמערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 xמערכת זיהוי כלי רכב ב”שטח מת”

x
x
x
x
x
x
x

מצלמות רוורס
חיישני חגירת חגורות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

Now it's
time to

מקרא:
 E1E1אדום כהה יין

 2Y2Yלבן נבאדה

 B4B4לבן

 S7S7אפור

 0E0Eשחור

 7Y7Yכחול קריסטל

 L5L5כסף מטאלי

מערכת מותקנת בדגם

הרכב מערכת אופציונאלית להתקנה  xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
זיהום אוויר:

בטיחות:
קוד דגם

תיאור דגם

KJ11SV
KJ11RZ
KJ12RZ
KJ15RZ
KJ15LZ

 1 .0TSIל׳ 95 ,כ"ס ידניREF ,
 1 .0TSIל׳ 110 ,כ"ס אוטומט 5 ,ד׳REF ,
 1.0TSIל׳ 110 ,כ"ס אוטומט 5 ,ד׳STYLE ,
 1.0TSIל׳ 110 ,כ"ס אוטומט 5 ,ד׳FR ,
 1.5TSIל׳ 150 ,כ"ס אוטומט 5 ,ד׳FR ,

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור
הבטיחותי
3
3
3
3
3

דגם

 1.0TSIל׳ 95 ,כ"ס ידני,
איביזה  1.0TSIל'  110כ"ס אוטו' REFERENCE
איביזה  1.0TSIל'  110כ"ס אוטו' STYLE
איביזה  1.0TSIל'  110כ"ס אוטו' FR
איביזה  1.5TSIל'  150כ"ס אוטו' FR

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מרבי

REF

צריכת דלק ממוצעת דרגת
בליטרים ל 100-ק"מ* זיהום
8
משולב
5.4
9
משולב
5.9
משולב
9
5.9
משולב
9
5.9
משולב
6
6.1
זיהום מזערי

*נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה.715/2007*2018/1832AP ,
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומות) התשס״ט 2009

seat.co.il | *3313

Reference

Style

דאגנו שיהיה לכם נוח.

להגיע לכל מקום בסטייל.

הגעתם ליעד.

עם מערכת ניטור מרחק מתקדמת,
מערכת בקרת שיוט ומערכת הגבלת
מהירות חכמה  -תיהנו מאבזור עשיר גם
ברמת הגימור הבסיסית.

לא משנה לאן אתם נוסעים  -משנה איך
אתם מגיעים לשם .רמת גימור שמגדירה
סטנדרט חדש של נוחות ,אבזור ובטיחות
עם מסך מגע מתקדם ,מע׳ בקרת שיוט
אדפטיבית ,חישוקים מקוריים ועוד.

ברוכים הבאים לרמת גימור שהיא סטנדרט
בפני עצמה .מהמושבים המעוצבים,
דרך חלון הגג הפנורמי ועד תאורת הלד
ומערכות הבטיחות המתקדמות  -כל פרט
ופרט נוצר ועוצב כדי לספק לכם חוויית
נהיגה משודרגת.

*זמין לרמת גימור  FRמנוע  1.5בלבד

בטיחות

•מערכת ניטור מרחק לפנים ,המתריעה לנהג על אי שמירת מרחק
ומבצעת בלימת חירום במקרה הצורך
•מערכת בקרת שיוט
• 6כריות אוויר ,ניתוק כרית אויר קדמית ימנית (נוסע)

•עוגני  ISOFIXבמושבים אחוריים צידיים
•מערכת  MKBלמניעת תאונות משניות ((Multi Collision Braking System
•מערכת להתראת עייפות
•מערכת מובילאיי

630

•בלמי דיסק אחוריים )למעט דגם ידני(

נוחות

•נעילה מרכזית עם שלט רחוק חכם
•חיישן תאורה
•חיישני חניה אחוריים
•פנסי ערפל

בידור ושמע

בידור ושמע

בטיחות

•מערכת מולטימדיה תומכת עברית הכוללת מסך מגע "6.5

•בקרת שיוט אדפטיבית

• 2רמקולים (דלתות אחוריות)

• 4רמקולים קדמיים ( 2רמקולים  2 +טוויטרים)

•מראה פנימית נגד סנוור

•מערכת Full Link

• BTמקורי
•חיבור

TYPE C

עיצוב

•מראות צד וידיות בצבע שחור
•צמיגים R15 185/65

עיצוב

נוחות

•בקרת אקלים מפוצלת

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

•מראות צד מתקפלות חשמלית עם הפשרת אדים

•חלונות אחוריים מושחמים

•משענת יד קדמית

•מראות צד וידיות בצבע הרכב

•פתיחת דלתות והנעה ללא מפתח –

KEYLESS

•חיישן גשם

•צמיגים R15 185/65

נוחות

•מערכת  SEAT DRIVE PROFILEהמאפשרת התאמת תפקוד מערכות
הרכב באופן אופטימלי ,לסגנון נהיגה נבחר:
NORMAL • SPORT • ECO • INDIVIDUAL

•מושב נוסע מתכוונן לגובה
•חיישני חניה ( אופציונלי בתוספת תשלום)
•גלגל חילופי מיני

בידור ושמע

•מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע "8.0

•חיישני חניה אחוריים (אופציה בהתקנה מקומית)

בנוסף לתוספות הקיימות
ברמת גימור Reference

בנוסף לתוספות הקיימות
ברמת גימור Style

עיצוב

•חלון גג פנורמי בהפעלה חשמלית
•פנסי תאורת יום מסוג LED
•פנסי  LEDאחוריים
•מושבי FR
•חישוקי סגסוגת  '17צמיגים ( R17 215/45מנוע  1.0בלבד)

•חישוקי סגסוגת  '18צמיגים ( R18 215/40מנוע  1.5בלבד)
•צינור מפלט בעיצוב ספורטיבי
•פנסי  - full ledאופציונלי בתוספת תשלום
*(תפקוד בסיוע בפניה לא קיים עם פנסי )full led

