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עיצוב.
למה לשחות עם הזרם כשאתם יכולים לבחור 

את הסטייל האישי שלכם?

.(FR ברמת גימור) עם מגוון אפשרויות של צבעים נפרדים

גג אפור,  בשילוב כל הצבעים גג שחור, בשילוב כל הצבעים
S7S7 פרט לצבע אפור 0E0E פרט לצבע שחור

FR שילוב צבעים רק ברמת גימור*



Style
להגיע לכל מקום בסטייל.

רמת גימור שמגדירה סטנדרט חדש של 
נוחות, אבזור ובטיחות עם מסך מגע 

מתקדם, מע׳ בקרת שיוט אדפטיבית, 
חישוקים מקוריים ועוד.

נוחות  - סטייל בטיחות 
   מערכת ניטור מרחק לפנים, המתריעה לנהג על אי שמיר ת   בקרת אקלים מפוצלת

מרחק ומבצעת בלימת חירום במקרה הצורך   פנסי ערפל עם תפקוד סיוע בפנייה
   בקרת שיוט אדפטיבית   מראות צד מתקפלות חשמלית עם הפשרת אדים

   זיהוי כלי רכב ב- ״שטח מת״ והתראת תנועה צולבת בעת נסיעה לאחור   משענת יד קדמית
KEYLESS – מערכת ניטור הולכי רגל   פתיחת דלתות והנעה ללא מפתח   

   6 כריות אוויר, ניתוק כרית אוויר קדמית ימנית (נוסע)   חיישני תאורה וגשם
   עוגני ISOFIX במושבים אחוריים צידיים   גלגל חילופי בגודל מלא

(Multi Collision Braking System) למניעת תאונות משניות MKB מערכת   
בידור ושמע     מערכת להתראת עייפות

   מראה פנימית נגד סנוור   מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 8" צבעוני
   בלמי דיסק אחוריים   6 רמקולים

BT    מערכת מובילאיי     מקורי630
AUX /  USB TYPE C / SD  עיצוב    חיבור

*FULL LINK מראות צד וידיות בצבע הרכב   מערכת   
   חבילת עור הכוללת: הגה, ידית הילוכים ובלם יד 

*אפשרות החיבור בישראל תלויה ביצרניות מערכות ההפעלה.   חלונות אחוריים מושחמים
כמו כן, בחירת האפליקציה נעשית על ידן ואין באפשרות SEAT   חישוקי סגסוגת 16"
R16 205/60 באשר היא להשפיע על כך.   צמיגים

LED פנסי תאורת יום מסוג   



רמת גימור שמעניקה לכם את כל מה 
שאפשר לבקש ויותר.

מהעיצוב ועד הטכנולוגיה, חוויית הנהיגה 
שלכם עומדת להשתדרג.

עיצוב בטיחות
BI COLOR הכוללת: זיהוי כלי רכב ב-"שטח מת"   צביעה דו-גוונית Blind Spot Detection  חבילת   

LED    פנסי  אחורייםוהתראה על תנועה צולבת בעת נסיעה לאחור
   צינור מפלט בעיצוב ספורטיבי

FR נוחות   גימור פנימי
FR המאפשרת התאמת תפקוד   מושבי SEAT DRIVE PROFILE  מערכת   

מערכות הרכב באופן אופטימלי, לסגנון נהיגה נבחר :   חישוקי סגסוגת 17"
R17 205/55 צמיגים   NORMAL   SPORT   ECO   INDIVIDUAL

FULL LED  מושב נוסע מתכוונן לגובה   אופציונלי: פנסי   
(FULL LED תפקוד בסיוע בפניה לא קיים עם סט פנסי)    חיישני חניה אחוריים וקדמיים

   גלגל חלופי מיני
   מערכת לסיוע בחניה

Style בנוסף לתוספות הקיימות ברמת גימור

Dummy Text



מידות.

95 0

 10 99

מ״

מ 

מ מ״

34

מ״מ 1059 5  1
ממ״

803 מ״מ 2566 מ״מ 769 מ״מ *1503 מ״מ

4138 מ״מ 1780 מ״מ

25 30

 14 14

״מ

מ 

מ מ״

*1486 מ״מ

1942 מ״מ

צבעים.

0E0E .3 שחור 2. 9550 כחול 7Y7Y .1 כחול קריסטל

2Y2Y .6 לבן נבאדה L5L5 .5 מטאלי כסף S7S7 .4 אפור

E1E1 .9 אדום כהה יין F5F5 .8 כתום B4B4 .7 לבן



דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזערי זיהום מרבי

.715/2007 * 2018/1832AP נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*
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

זיהום אוויר:
דרגת זיהוםצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* בינעירונידגם עירוני

11 משולב 6.0 1.0TSI ל', 110 כ"ס, אוטו' STYLE
11 משולב 6.1 1.0TSI ל', 110 כ"ס, אוטו' FR

:Style ברמת גימור Arona-פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב
מצלמת רוורס x כריות אוויר 6

חיישני חגירת חגורותמערכת אקטיבית למניעת סטיה  x xמנתיב
שליטה אוטומטית באורות גבוהים x מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

מערכת לזיהוי תמרורי מהירות x בקרת שיוט אדפטיבית
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורמערכת זיהוי הולכי רגל

התרעה במצב של עייפות או הסחת  xמערכת לזיהוי רוכב אופניים  xדעת ואופנועים
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב x מערכת זיהוי כלי רכב ב”שטח מת”

:FR ברמת גימור Arona-פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב
כריות אוויר מצלמת רוורס6

חיישני חגירת חגורותמערכת אקטיבית למניעת סטיה  x xמנתיב
שליטה אוטומטית באורות גבוהים x מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

מערכת לזיהוי תמרורי מהירות x בקרת שיוט אדפטיבית
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורמערכת זיהוי הולכי רגל

התרעה במצב של עייפות או הסחת  xמערכת לזיהוי רוכב אופניים  xדעת ואופנועים
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב x מערכת זיהוי כלי רכב ב”שטח מת”

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם   הרכב מערכת אופציונאלית להתקנה x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מפרט טכני.
1.0TSI 110HP 1.0TSI 110HP דגם

FR STYLE רמת גימור
5 5 מספר דלתות

1,210 1,210 משקל עצמי כולל נהג ק"ג 
1,740 1,740 משקל כולל מותר ק"ג 

400-460 400-460 נפח תא מטען 
4,138 4,138 אורך מ"מ 
1,780 1,780 רוחב מ"מ 
1,552 1,552 גובה  מ"מ 
2,552 2,552 מרחק סרנים מ"מ 
1,100 1,100 משקל מותר לגרירת גורר עם בלמים* ק"ג 
600 600 משקל מותר לגרירת גורר ללא בלמים* ק"ג 

40 40 נפח מיכל דלק ליטר 
מנוע

(TSI) Turbocharged Stratifed Injection (TSI) Turbocharged Stratifed Injection גדישת טורבו
999 999 נפח מנוע סמ"ק 

3 3 מספר צילינדרים
DSG ,תיבת 7 הילוכים אוטומטית DSG ,תיבת 7 הילוכים אוטומטית תיבת הילוכים

81/5000-5500 81/5000-5500 הספק מרבי (סל"ד / קו"ט)
110/5000-5500 110/5000-5500 הספק מרבי (סל"ד / כ"ס)

20.3/2000-3500 20.3/2000-3500 מומנט מרבי (סל"ד / קג"מ )
190 190 מהירות מרבית (קמ"ש)
10.1 10.1 תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)

הזרקה ישירה/בנזין 95 אוקטן נטול עופרת  הזרקה ישירה/בנזין 95 אוקטן נטול עופרת מערכת הזרקת דלק / סוג דלק

בטיחות:
רמת האבזור  תיאור דגם הבטיחותיקוד דגם

5 1.0TSI ל', 110 כ"ס, אוטו' STYLE KJ72RZ
5 1.0TSI ל', 110 כ"ס, אוטו' FR KJ75RZ

רמת האבזור הבטיחותי: 
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

Do 
your 
thing.

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.ט.ל.ח. הנתונים במפרט מתייחסים לרכבים שיירשמו החל מיום 1.1.2021.
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