
טכני קטלוג ומפרט

SEAT Ateca



Make every day
a great day.



מבחוץ, היא תופסת את המבט עם עיצוב 
ייחודי. מבפנים, היא מעוררת את תשומת 
הלב עם אבזור שירגש אותך בכל נסיעה. 
זו היא SEAT Ateca, המציעה לך חווית 

נהיגה, שתפתיע אפילו אותך.

Driven by
desire.

עיצוב



SEAT Ateca מזמינה אותך ליהנות מיותר. 
יותר ביצועים, יותר יעילות והרבה יותר אבזור, 

המשתלבים יחד כדי לאפשר לאופי הדינאמי 
שלך לפרוץ החוצה. 

ביצועים

Powerful
in every way.



SEAT Ateca מאפשרת לך להשאיר את 
השגרה מאחור. תוכל להאיץ ולהרגיש מוגן 

בזכות מערכות הבטיחות המתקדמות שישמרו 
עליך ועל המשפחה שלך ויספקו לכם מעטפת 

הגנה מיטבית.

בטיחות

Never limit
yourself.

התרעה בעת תנועה 
אחורית צולבת* 
)Cross Traffic(

 *החל מרמת
XCELLENCE גימור

בקרת סטייה 
מנתיב אקטיבית 

בקרת  שיוט  
אדפטיבית

מערכת  לניטור 
הולכי  רגל

מערכת  לניטור 
שטחים מתים*

מערכת בלימה 
אוטונומית



פתיחת דלתות ללא  מפתח*
מי צריך מפתח ב-2019? ברגע שתתקרבו 

  Keyless System לרכב, מנגנון
יפתח את נעילת הדלתות. 

SEAT dynamic drive*
 ,SEAT Dynamic Drive מערכת

מאפשרת התאמת תפקוד מערכות הרכב באופן
אופטימלי לסגנון נהיגה נבחר:

NORMAL • SPORT • ECO • INDIVIDUAL

FULL LINK*
אופציית קישוריות המאפשרת סנכרון אופטימאלי בין 

מכשיר הסמארטפון לבין מערכת המולטימדיה,
 ®Mirror link  באמצעות 

.Car play by Apple / Android auto by Google
כדי שתמיד תהיו מחוברים**

טכנולוגיה

מערכת מולטימדיה
מגוון עשיר של אפשרויות על גבי מסך מגע איכותי 

ואינטואטיבי המאפשר לכם לשלוט במדיה, בדרך 
וברכב. כל מה שאתם אוהבים וצריכים במקום אחד.

לוח מחוונים דיגיטלי המרכז את כל המידע החשוב 
במקום אחד. מד מהירות, דלק, נתוני רכב והתראות 
דרך - הכל על מסך ממוחשב ומעוצב, ממש מתחת 

לאף שלכם.

DIGITAL COCKPIT *

 XCELLENCE 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.



Style.

מסך מולטימדיה 8״
מערכת מולטימדיה איכותית עם מסך מגע מתקדם 8״, 
אפשרות חיבור לסמארטפון ומגוון אפשרויות שהופכות 

את הנסיעה למהנה יותר.

חיישני חניה אחוריים
מערכת התראה וחיישני חניה אחוריים, 

לחניה בטוחה ומניעת פגיעה במדרכה וברכבים חונים.



Xcellence.

WELCOME LIGHT
למצוא את הדרך בכל מקום,

.FULL LED-ב WELCOME עם תאורת

Full LED פנסי
לראות ולהיראות במיטבכם, 

עם פנסי Full LED קדמיים.

גג פנורמי
גג זכוכית פנורמי עם ווילון חשמלי

ופתיחה חשמלית לחלקו הקדמי,
למקסימום סטייל.



FR.

BEATS מערכת שמע
BEATS מערכת סאונד איכותית מבית
עם 8 רמקולים עוצמתיים וסאבוופר

שמכניס קצב לכל נסיעה.

פגושים ספורטיבים
פגושים ספורטיביים בעלי תאורת LED מרשימה,

לכל הרפתקה שלא תבוא.

מערכת לסיוע בחניה
מערכת לסיוע בחנייה הופכת את החנייה לפשוטה וקלה,

בעזרת חיישנים על קוליים, המודדים את המרחק בין חלקו 
האחורי של הרכב לאובייקטים שונים.

עדיין לא נרגעתם? אז תדעו שהיא אפילו משתלטת על ההגה 
בזמן התמרון.



צבעים

F6F6 אפור

8E8E כסף

K4K4 כחולJ0J0 כתום K1K1 אדום מטאלי

9P9P לבן 2Y2Y 1לבן נבאדהZ1Z שחור



חישוקיםריפודים

Xcellence אופציונאלי FRריפוד ריפוד

18"18"

18"18"

17"

Style ריפוד

Xcellence ריפודXcellence אופציונאלי ריפוד



מנוע
טכנולוגיית TSI) Turbocharged Stratified Injection(גדישת טורבו 

1,498סמ"קנפח מנוע 

תיבת 7 הילוכים, אוטומטית, DSGתיבת הילוכים 
 5,000-6,000 / 110סל"ד / קו"ט הספק מרבי 

5,000-6,000 / 150סל"ד / כ"ס הספק מרבי

1,500-3,500 / 25.5סל"ד / קג"מ מומנט מרבי 

198קמ"שמהירות מרבית 

8.6שניות תאוצה 0-100 קמ"ש 

14.5 / 19.6 / 17.5  ק"מ / ליטר צריכת דלק )עירוני / בין עירוני / משולב(

הזרקה ישירה / בנזין 95 אוקטן נטול עופרתמערכת הזרקת דלק / סוג דלק 
EU6AG, אירו 6AGתקן זיהום אוויר 

ATECA 1.5TSI 150HP DSG דגם

STYLE / XCELLENCEמרכב

5מספר דלתות 

1,370ק"ג משקל עצמי כולל נהג

1,920ק"ג משקל כולל מותר 

  510 / 1,604ליטרנפח תא מטען / בקיפול מושבים אחוריים

4,363מ"מ אורך 

1,841מ"מ רוחב 

  1,601 / 1,615מ"מ גובה / תוספת מסילות גג

1,576 / 1,541מ"מ שלוחה קדמית / אחורית

2,638מ"מ מרחק סרנים 

187מ"ממרווח גחון

1,600ק"ג משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים*

680ק"ג משקל מותר לגרירת גורר ללא בלמים*

50ליטרנפח מיכל דלק 
*על פי תקנות יצרן

STYLEXCELLENCEFRמערכות 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 Auto Hold Function המסייעת בזינוק בעלייה
מערכת Start & Stop  - לכיבוי והנעת המנוע בעצירות המונעת פליטת מזהמים מיותרים

 )Multi Collision Braking System) למניעת תאונות משניות M.K.B מערכת
מערכת להתראת עייפות

מערכת להתראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים
מערכת Speed Limiter -  הגבלת מהירות על פי פרמטר שנקבע ע”י הנהג )בין 30 ל-210 קמ”ש(

NORMAL • SPORT • ECO • INDIVIDUAL :המאפשרת התאמת תפקוד מערכות הרכב באופן אופטימלי, לסגנון נהיגה נבחר SEAT Dynamic Drive מערכת-

STYLEXCELLENCEFRבטיחות

FRONT ASSIST מערכת ניטור מרחק לפנים, המתריעה לנהג על אי שמירת מרחק ומבצעת בלימת חירום במקרה הצורך

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית
Lane Assist - מערכת אקטיבית לסטייה מנתיב

מערכת ניטור הולכי רגל
חבילת Blind Spot Detection הכוללת:

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
—התראת תנועה צולבת בעת נסיעה לאחור

זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 
זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע 

זוג כריות וילון 
כרית אוויר קדמית לברך )נהג(

ניתוק כרית אוויר קדמית ימנית )לנוסע(
תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים קדמיים

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים אחוריים 
מראת נהג מתכהה נגד סינוור

)Top Tether) במושבים האחוריים והכנה לרצועות עיגון ISOFIX עוגני



STYLEXCELLENCEFRנוחות

העברת הילוכים מגלגל הגה
שליטה מההגה על מערכות הרכב

-חלון שמש פנורמי בהפעלה חשמלית
בלם יד חשמלי

)Kessy) הנעה ופתיחה דלתות ללא מפתח-
מחשב דרך

מראות צד עם הפשרת אדים, מתקפלות ומכווננות חשמלית
Welcome Light מראות צד עם--

בקרת אקלים דיגיטלית עם 2 אזורי טמפרטורה ופתח איוורור למושבים האחוריים
מושבים קדמיים עם כיוון גובה / כיוון גב תחתון

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת ל- 3 / 2, 3 / 1
נעילה מרכזית לרבות דלת תא המטען ומכסה מיכל הדלק

-קוקפיט )לוח מכוונים דיגיטלי(
--מערכת עזר לחניה

STYLEXCELLENCEFRחיישנים ותאורה

חיישני חניה אחוריים עם תצוגה גראפית
חיישני אורות דרך

חיישני גשם
-פנסי FULL LED קדמיים

פנסי LED אחוריים
LED תאורת יום מסוג

פנסי ערפל עם סיוע בפניה
Coming Home / Leaving Home תאורת

-תאורת אווירה משתנה בדלתות קדמיות
תאורת אווירה הכוללת:

תאורת קריאה / ״רגלים״ / תא כפפות / תא מטען

STYLEXCELLENCEFRבידור ושמע

מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל "8
FULL LINK מערכת-

STYLEXCELLENCEFRבידור ושמע

8 רמקולים
AUX / USB / SD

-חיבור USB נוסף  
CD נגן תקליטורים-

BT דיבורית
--מערכת שמע משודרגת של BEATS עם סאבוופר

STYLEXCELLENCEFRעיצוב פנימי

COMFORT מושבי בד מסוג--
-מושבי ספורט

הגה וידית הילוכים בגימור עור
משענת יד אחורית

--תא אחסון למשקפי שמש*
שקע 12V )ללא מצת(

*תוספת חלון שמש מבטלת את תא האחסון
STYLEXCELLENCEFRעיצוב חיצוני

מראות צד וידיות בצבע הרכב 
מסגרת גריל בגימור כרום

חלונות מושחרים
ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי

--מסילות גג ופסי קישוט חלונות בגימור כרום 
-מסילות גג ופסי קישוט בגימור שחור

--מפלט )אגזוז( אחורי חבוי
--מפלט )אגזוז( אחורי כפול בגימור כרום

 215/55 R17 צמיגים--
215/50 R18 צמיגים-

גלגל חלופי קטן מידות, לחיסכון במקום ומשקל



מידות



קוד 
דגם

 תיאור
 דגם

רמת האבזור 
הבטיחותי

KH72OZSTYLE ,1.5 ל', 150 כ״ס אוטומטTSI 6אטקה
KH74OZXCELLENCE ,1.5 ל', 150 כ״ס אוטומטTSI 7אטקה
KH75OZFR ,1.5 ל', 150 כ״ס אוטומטTSI 7אטקה

דגם
דרגתנתוני צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ*

זיהום בין עירוניעירוני
Style 1.5 ל', 150 כ״ס אוטומטTSI 6.95.010אטקה

XC/FR 1.5 ל', 150 כ״ס אוטומטTSI 6.85.111אטקה

בטיחות:

זיהום אוויר:

SEAT.CO.IL*3313 seat.israelclub.seat

רמת האבזור הבטיחותי: 
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו. יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן 
מעת לעת. היצרן ו/או החברה רשאים לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. המפרט המחייב הוא המפרט 

בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. נכון ליוני 2019. ט.ל.ח.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי

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

715/2007*2017/1347AG :נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

:STYLE ברמת גימור ATECA-פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב
מצלמת רוורסכריות אוויר7

בקרת שיוט אדפטיביתבקרת סטייה מנתיב
חיישני חגורות בטיחותxבקרת סטייה מנתיב אקטיבית

בלימה אוטומטית בעת חירוםניטור מרחק מלפנים
xזיהוי כלי רכב ב״שטח מת״xזיהוי רכב דו גלגלי

זיהוי תמרורי תנועהxזיהוי הולכי רגל

: FR/ XCELLENCE ברמת גימור ATECA-פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב
מצלמת רוורסכריות אוויר7

בקרת שיוט אדפטיביתבקרת סטייה מנתיב
חיישני חגורות בטיחותxבקרת סטייה מנתיב אקטיבית

בלימה אוטומטית בעת חירוםניטור מרחק מלפנים
זיהוי רכב דו גלגליxזיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

זיהוי תמרורי תנועהxזיהוי הולכי רגל
מקרא:

מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכבxמערכת אופציונאלית להתקנהמערכת מותקנת בדגם הרכב 


