
SEAT Arona
קטלוג ומפרט טכני



Meet

Arona
הכירו את סיאט ארונה. קרוסאובר עירוני שאי אפשר להתעלם ממנו.

בעל מנוע חסכוני ומערכות טכנולוגיות מתקדמות. 
מוכנים לזה?



Do your thing.



עיצוב.

גריל  בעיצוב ספורטיבי*.
גריל קדמי

מסילות גג בגימור כרום*

17 אינץ׳ של הצהרה  אופנתית, 
בעיצוב  ייחודי  ובולט*.

חישוקי סגסוגת

   FR ברמת גימור*

אוהבים תשומת לב?
קרוסאובר בעל מראה נועז, קווים דינמיים וסטייל  שמושך מבטים בכל צומת.



    

B4S7מרכב לבן/גג אפור

9532מרכב כחול/גג אפור

F5S7מרכב כתום/גג אפור

7YS7מרכב כחול קריסטל/גג אפור

E1S7מרכב אדום כהה יין/גג אפור

L5S7מרכב כסף מטאלי/גג אפור

0ES7מרכב שחור/גג אפור

2YS7מרכב לבן נבאדה/גג אפור

B40Eמרכב לבן/גג שחור

9545מרכב כחול/גג שחור

F50Eמרכב כתום/גג שחור

7Y0Eמרכב כחול קריסטל/גג שחור

E10Eמרכב אדום כהה יין/גג שחור

L50Eמרכב כסף מטאלי/גג שחור

S70Eמרכב אפור/גג שחור

2Y0Eמרכב לבן נבאדה/גג שחור

FR  שילוב צבעים רק ברמת גימור *

למה לשחות עם הזרם כשאתם יכולים 
לבחור את הסטייל האישי שלכם?

עם מגוון אפשרויות של צבעים נפרדים*,
 אתם יכולים לבחור איך להביע את עצמכם.

עיצוב.



STYLE

מי צריך מפתח ב- 2020?
ברגע שתתקרבו לרכב, 

מנגנון  Keyless System  יפתח
את נעילת הדלתות. 

פתיחת דלתות והנעה
ללא  מפתח

שומרת על המהירות שהנהג הגדיר 
ושומרת אוטומטית על מרחק מהרכב 

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

בקרת שיוט אדפטיבית

מערכת מולטימדיה  צבעונית  
ומתקדמת שמשדרגת  את  חוויית 

הנהיגה  שלכם, עם מסך טאץ' עדכני  
וחיבור  אופטימלי לסמארטפון.

מסך מולטימדיה  8"

בקרת אקלים מפוצלת  
  CLIMATRONIC

חישוקי   16 "

רמת גימור.



פגוש אחורי 
בעיצוב ספורטיבי

חישוקי   17 "

חיישני חנייה
מקוריים

מערכת לניטור
שטחים מתים

עוברים נתיב? 
המערכת תתריע 

בפניכם על סכנה, גם 
סמל ה- X על הרכב שלך בנסיעה לאחור.  

מסמל 'קרוסאובר',
 ומראה  את  זה  לעולם. 

כי  למה  לא בעצם?

X   פס  עם כיתוב

רמת גימור שמעניקה לכם את כל מה שאפשר לבקש ויותר:
מהעיצוב ועד הטכנולוגיה, חוויית הנהיגה שלכם עומדת להשתדרג. 

רמת גימור.



תא בנפח עצום של עד 460 ליטרים* 
השאלה היא: איך אתם מתכננים

למלא אותו?

Full linkתא מטען

תנוחת ישיבה גבוהה

*תא מטען ללא רצפה כפולה - 400 ליטרים.

**אפשרות החיבור בישראל תלויה ביצרניות מערכות ההפעלה. כמו כן, בחירת האפליקציה נעשית על ידן ואין באפשרות SEAT באשר היא להשפיע על כך.

נוחות.

.FR החל מרמת גימור *

מושב בעל הנדסת אנוש מתקדמת ששם אתכם 

SEAT Dynamic drive*
 ,SEAT Dynamic Drive מערכת

מאפשרת התאמת תפקוד מערכות הרכב 
אופטימלי לסגנון נהיגה נבחר : באופן

NORMAL • SPORT • ECO • INDIVIDUAL

אופציית קישוריות המאפשרת סנכרון אופטימאלי בין מכשיר 
באמצעות הסמארטפון לבין מערכת המולטימדיה,

Mirror link® Car play by Apple / Android auto by Google
כדי שתמיד תהיו מחוברים**



מערכת ניטור מרחק לפנים
מערכת אוטונומית חכמה, המנטרת  

מרחק מלפנים ומתריעה בפני סכנות.   
במקרים בהם המערכת מזהה סכנה, 

את הרכב ואף בולמת  היא מאטה
בלימת חירום.

בקרת  שיוט  אדפטיבית
שומרת על המהירות שהנהג הגדיר 

ושומרת אוטומטית על מרחק מהרכב 
שמלפנים (פועלת במהירויות שבין 30

קמ"ש ל-210 קמ"ש)

בקרת עייפות
מערכת המזהה עייפות והיעדר תשומת 

לב על-פי שינוי באופי הנהיגה.

מערכת לניטור שטחים מתים*
מערכת המבוססת על רדאר אחורי, 

המסייעת לנהג  להבחין  ברכבים  
ב-״שטח מת״. המערכת כוללת  בתוכה 

התראת תנועה צולבת  בזמן נסיעה  לאחור. 
.FR החל מרמת גימור*

מערכת לניטור הולכי רגלבטיחות.
מתריעה מפני סכנת  התנגשות, מסייעת  

בבלימה  ואף בולמת במידת  הצורך.



 

איזה צבע אתם?

E1E1 אדום כהה יין   F5F5 כתום   S7S7 אפור    2Y2Y לבן נבאדה   9550 כחול    L5L5 כסף  מטאלי   B4B4 לבן   7Y7Y כחול קריסטל    0E0E שחור   

צבעוניות.



STYLEFRמערכות 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 מורחבת

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 M.K.B מערכת
מערכת להתראת עייפות

מערכת להתראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים, כולל נורית התראה
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית

Speed Limiter מערכת
מערכת SEAT Dynamic drive המאפשרת התאמת תפקוד מערכות הרכב באופן אופטימלי,

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

STYLEFR בטיחות

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

מערכת ניטור הולכי רגל
-חבילת BLIND SPOT DETECTION הכוללת: זיהוי כלי רכב ב-״שטח מת״ והתראת תנועה צולבת בעת נסיעה לאחור

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
מראת נהג פנימית נגד סנוור

בלמי דיסק קדמיים
בלמי דיסק אחוריים

עוגני ISOFIX במושבים אחוריים צידיים והכנה לרצועות עיגון עליונות
מערכת מובילאיי 630

 1.0TSI 115HPדגם
STYLE / FR / FR PROרמת גימור

5 דלתותמספר דלתות
1,210ק״גמשקל עצמי כולל נהג

1,645-1,730ק״גמשקל כולל מותר
400-460ליטרנפח תא מטען*

4,138מ״מאורך
1,780מ״מרוחב
1,552מ״מגובה

2,552מ״ממרחק סרנים 
190מ״ממרווח גחון

40ליטרנפח מיכל דלק
*תא מטען בעל רצפה כפולה

מנוע
טכנולוגיית Turbo Stratified Injection) TSI( גדישת טורבו

999סמ״קנפח מנוע
3מספר צילינדרים

תיבת 7 הילוכים אוטומטית, DSGתיבת הילוכים
5,500 - 5,000 / 85סל״ד/קו״טהספק מירבי

5,500 - 5,000 / 115סל״ד/כ״ס
3,500 - 2,000 / 20.3סל״ד/קג״ממומנט מירבי

182קמ״שמהירות מירבית
10.0שניותתאוצה 0-100 קמ״ש

17.2ק״מ/ליטרצריכת דלק — נסיעה עירונית
21.7ק״מ/ליטרצריכת דלק — נסיעה בין עירונית

20.0ק״מ/ליטרצריכת דלק — נסיעה משולבת
הזרקה ישירה / בנזין 95 אוקטן נטול עופרתמערכת הזרקת דלק / סוג דלק

(EU6( אירו 6תקן זיהום אוויר



STYLEFRנוחות

הגה כח אלקטרו מכאני עם קשיחות מתואמת
שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

הגה קורס עם אפשרות כוונון לגובה ולעומק
צג מידע מרכזי בלוח השעונים המציג את מערכות הרכב ונתוני הדרך

בקרת אקלים CLIMATRONIC מפוצלת
מראות צד מתקפלות חשמלית עם הפשרת אדים

4 חלונות בהפעלה חשמלית
מושב נהג מתכוונן לגובה

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

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת
משענת יד קדמית

)KEYLESS( פתיחת דלתות והנעה ללא מפתח

STYLEFRחיישנים ותאורה
חיישן גשם

חיישן אורות
-חיישני חניה אחוריים

-פנסי LED אחוריים
אופציה-פנסי FULL LED קדמיים*

LED פנסי תאורת יום מסוג
Leaving Home / Coming Home תאורת
פנסי ערפל עם תפקוד סיוע בפנייה

תאורת קריאה אישית
FULL LED תפקוד סיוע בפנייה לא קיים עם סט פנסי*

STYLEFRבידור ושמע

6 רמקולים
מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 8" צבעוני

FULL LINK מערכת
 BT מקורי

AUX / USB / SD חיבור /     /   /     /  

STYLEFRעיצוב חיצוני

חלונות אחוריים מושחמים
ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי

BI COLOR צביעה דו-גוונית-
בצבע הגג/הרכבבצבע הרכבמראות צד / ידיות 

פגוש FRפגושים בצבע הרכב

בודד מוסתרבודד מוסתרצינור מפלט
)בעיצוב ספורטיבי(

R16205/55 R17 205/60צמיגים
חישוקי סגסוגת

גלגל מיניגלגל מיניגלגל חלופי



רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

407/365STYLE ,'1.0 ל', 115 כ"ס אוטומט, 5 ד TSI4

366/367/413FR ,'1.0 ל', 115 כ"ס אוטומט, 5 ד TSI5

בטיחות:

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
דרגתבליטרים ל-100 ק"מ*

זיהום בינעירוניעירוני
  )1( FR/STYLE ,1.0 ל', 115 כ"ס אוטומטTSI5.64.66

)1) FR+PXX ,1.0 ל', 115 כ"ס אוטומטTSI5.64.67

  )2( FR/STYLE ,1.0 ל', 115 כ"ס אוטומטTSI5.84.67

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 ובהתאם 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. נכון לינואר 2020. 

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי

 .715/2007*2018/1832DG ,715/2007*2017/1347AG  :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



SEAT Arona.

קטלוג ומפרט טכני

רמת גימור

אוהבים תשומת לב?
Style-X סיאט ארונה

הוא קרוסאובר בעל מראה 
נועז, קווים דינמיים וסטייל  
שמושך מבטים בכל צומת.

עיצוב.

האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו. יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים 
המשווקים על ידי החברה, לרבות ובהתאם 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. נכון לאוגוסט 2019. 

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
דרגתבליטרים ל-100 ק"מ*

זיהום בינעירוניעירוני
STYLE ,'1.0 ל', 115 כ"ס אוטומט,  5 דTSI5.64.56

זיהום אוויר:

רמת האבזור הבטיחותי: 
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

KJ72KZSTYLE ,1156 כ״ס, אוטומטי, 5 ד׳

בטיחות:

:STYLE ברמת גימור ARONA-פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב
מצלמת רוורסכריות אוויר6

בקרת שיוט אדפטיביתבקרת סטייה מנתיב
xבקרת סטייה מנתיב אקטיביתxחיישני חגורות בטיחות

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

זיהוי תמרורי תנועהזיהוי הולכי רגל

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב 

מערכת אופציונאלית להתקנה
x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי

715/2007*2017/1347AG  :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

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

מפרט טכני

   מנוע
טכנולוגיית Turbostart Injectionגדישת טורבו

999סמ״ק נפח מנוע
DSG ,תיבה אוטומטית, 7 הילוכים תיבת הילוכים

85 / 5,000-5,500קו"ט/ סל"ד הספק מרבי
115 / 5,000-5,500כ"ס / סל"ד

20.3 / 2,000-3,500קג"מ / סל"דמומנט מרבי
182קמ"שמהירות מרבית

10שניותתאוצה 100-0 קמ"ש
17.8ק"מ / ליטרצריכת דלק – נסיעה עירונית

22.2ק"מ / ליטרצריכת דלק – נסיעה בין עירונית
20.4רטיל / מ"קצריכת דלק – נסיעה משולבת

הזרקה ישירה / בנזין 95 אוקטן נטול עופרתמערכת הזרקת דלק / סוג דלק
אירו EU6AG( 6AG(תקן זיהום אוויר

מערכות עזר
Electronic Stability Control E.S.C מערכת

Anti-Lock Braking System A.B.S  מערכת
Traction Stability Control T.C.S  מערכת

Brake Assist System B.A.S  מערכת
מערכת  X.D.S מערכת 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 Collsion Braking System( למניעת תאונות משניות M.K.B מערכת
מערכת להתראת עייפות 

מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים, לרבות נורית התראה
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית

Speed Limiter מערכת

ARONA 1.0TSI 115HPדגם

Style-Xרמת גימור
 5מספר דלתות

1,210ק״גמשקל עצמי כולל נהג
1,690ק״גמשקל כולל מותר

400-460ליטרנפח תא מטען 
4,138מ״מאורך 
1,780מ״מרוחב 
1,552מ״מגובה

2,552מ״ממרחק סרנים
40ליטרנפח מכל דלק

בטיחות
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 אוויר קדמית ימנית )לנוסע(

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים קדמיים ואחוריים
חגורות בטיחות אחוריות, עם 3 נקודות עיגון

מראת נהג פנימית נגד סנוור
בלמי דיסק קדמיים
בלמי דיסק אחוריים

עוגני ISOFIX והכנה לרצועות עיגון עליונות במושבים אחוריים צידיים
מערכת מובילאיי 630

נוחות
הגה כח אלקטרו מכאני עם קשיחות מתואמת 

שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
הגה קורס עם אפשרות כוונון לגובה ולעומק 

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

מראות צד מתכווננות חשמלית
מראות צד מתקפלות חשמלית עם הפשרת אדים

חלונות עם הפעלה חשמלית
מושב נהג מתכוונן לגובה

מושב נוסע מתכוונן לגובה
משענות ראש קדמיות ואחוריות עם כיוון לגובה

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת
משענת יד קדמית

) KEYLESS ( הנעה ופתיחת דלתות ללא מפתח

חיישנים ותאורה
חיישן גשם 

חיישן אורות 
LED תאורת יום מסוג

Coming Home + Leaving Home תאורת
פנסי ערפל קדמיים עם תפקוד סיוע בפנייה

תאורת קריאה אישית

 בידור ושמע
 beats© מערכת שמע של

6 רמקולים
מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע צבעוני בגודל 8"

FULL LINK מערכת
BT מקורי 

SD / USB / AUX חיבור

עיצוב פנימי
חבילת עור הכוללת : הגה, ידית הילוכים ובלם ידני

תא כפפות מרווח
מראה עם מכסה ע"ג סוכך שמש 

 12V שקע
מחזיקי כוסות

מושבים משודרגים בשילוב דמוי עור

עיצוב חיצוני
 חלונות אחוריים מושחמים

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי
בצבע המרכבמראות צד/ידיות

פגושים בצבע הרכב
 בודד מוסתרצינור מפלט

R17 205/55צמיגים
חישוקי סגסוגת

גלגל חילופי קטן
צביעה דו-גוונית

צבעים
Candy White/Pirineos GreyB40Cמרכב לבן/גג אפור

Mystic Magenta/Pirineos GreyF80Cמרכב רוז מתכתי/גג אפור
Desire Red/Pirineos GreyE10Cמרכב אדום כהה יין/גג אפור
Urban Silver/Pirineos GreyL50Cמרכב כסף מטאלי/גג אפור

Midnight Black/Pirineos Grey0E0Cמרכב שחור/גג אפור
Nevada White/Pirineos Grey2Y0Cמרכב לבן נבאדה/גג אפור

Candy White/Midnight BlackB40Eמרכב לבן/גג שחור
Mediterraneo Blue/Midnight Black9545מרכב כחול/גג שחור

Mystic Magenta/Midnight BlackF80Eמרכב רוז מתכתי/גג שחור
Desire Red/Midnight BlackE10Eמרכב אדום כהה יין/גג שחור
Urban Silver/Midnight BlackL50Eמרכב כסף מטאלי/גג שחור

Pirineos Grey/Midnight Black0C0Eמרכב אפור/גג שחור
Nevada White/Midnight Black2Y0Eמרכב לבן נבאדה/גג שחור

Style-X.

.Style-X


