THE NEW more
IBIZA
ALIVE

תשוקה ספרדית .טכנולוגיה גרמנית.
האיביזה החדשה מתאימה לאנשים כמוך – אלו שהקצב בשבילם הוא דרך חיים ,שנמצאים כל
הזמן בתנועה ולא עוצרים לרגע .הטכנולוגיה הגרמנית המובילה והעיצוב הספרדי הנחשק,
משתלבים בצורה מושלמת ומאפשרים לאופי האורבני – ספורטיבי לפרוץ החוצה.
כל מה שנשאר זה לאסוף את החברים ,להגביר את הווליום ולצאת לדרך ,ממש לא חשוב לאן.

RED
עיצוב פנים
הרכב

תיפורי מושבים
מסגרת לגריל קדמי

CP
CO LO R PA C K

ייחודית ,בדיוק כמוך.
העיצוב האיקוני של האיביזה תמיד ידע לתפוס את המבט ולעורר את תשומת הלב על הכביש.
עכשיו ,עם מגוון חבילות הצבעים החדשות הניתנות להתאמה אישית ,אתה יכול לשדרג את האיביזה שלך מבפנים ומבחוץ.
תן לייחודיות שלך לבוא לידי ביטוי בכל פרט ופרט עם הנראות שתמיד רצית  -כזו שתגביר את הדופק והרגש בכל נסיעה.

עיצוב חוץ
הרכב
צמיגים
רמת גימור

כיסוי מראות
חישוקים
215 / 40 R17
fr

BISMUTH

VELVET
ריפודים

ריפודים

משענות ראש

משענות ראש
עיצוב פנים
הרכב

עיצוב פנים
הרכב

משענת יד קדמית
פתחי איוורור

מסגרת לגריל קדמי

מסגרת לגריל קדמי

צמיגים
רמת גימור

פתחי איוורור
פנים דלתות

פנים דלתות
עיצוב חוץ
הרכב

משענת יד קדמית

עיצוב חוץ
הרכב

כיסוי מראות
חישוקים

צמיגים

215 / 45 R16
style cp

רמת גימור

כיסוי מראות
חישוקים
215 / 45 R16
style cp

TITANIUM
עיצוב פנים
הרכב

עיצוב פנים
הרכב

משענת יד קדמית

צמיגים
רמת גימור

משענת יד קדמית
מסגרת לגריל קדמי

מסגרת לגריל קדמי
עיצוב חוץ
הרכב

BLACK
עיצוב חוץ
הרכב

כיסוי מראות
חישוקים

צמיגים

185 / 60 R15
style cp

רמת גימור

כיסוי מראות
חישוקים
215 / 45 R16
style cp

צבעי הרכב

כסף תכלת ()9019

כסף ()P5P5

לבן ()B4B4

לבן נבאדה ()2Y2Y

חום ()S3S3

אפור פלדה ()T4T4

שחור ()0E0E

אפור ()0C0C

אדום ()9M9M

טורקיז ()E4E4

כחול ()I4I4

כחול פחם ()9550

אדום בהיר ()5C5C

דגם
מרכב

מערכות עזר

IBIZA 1.2 TSI 90HP

IBIZA 1.0TSI 110HP

IBIZA 1.0TSI 110HP DSG

REFERENCE

FR

FR / STYLE

מערכת )Electronic Stability Control) E.S.C

 5דלתות

 3דלתות

 5 / 3דלתות

מערכת )Anti-Lock Braking System) A.B.S

משקל עצמי כולל נהג

ק״ג

1,089

1,109

1,140

מערכת )Traction Stability Control) T.S.C

משקל כולל מותר

ק״ג

1,580

1,600

1,630

מערכת )Brake Assist System) B.A.S

נפח תא מטען

ליטר

292

292

292

מערכת  X.D.Sנעילת דיפרנציאל אלקטרונית

אורך

מ״מ

4,043

4,043

4,043

מערכת  )Hill Hold Control) H.H.Cסיוע בזינוק בעלייה

רוחב

מ״מ

1,693

1,693

1,693

מערכת  - Start & Stopלכיבוי והנעת המנוע בעצירות המונעת פליטת מזהמים מיותרים

גובה

מ״מ

1,428

1,428

1,428

מערכת  MKBלמניעת תאונות משניות )(Multi Collision Braking System

מרחק סרנים

מ״מ

2,469

2,469

2,469

מערכת להתראת עייפות

נפח מיכל דלק

ליטר

45

45

45

מספר דלתות

REFERENCE

STYLE

FR

-

מערכת להתראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים
מערכת בקרת שיוט

מנוע

מערכת  Eco Trainerמערכת חדשנית לשיפור איכות הנהיגה וייעול תצרוכת הדלק וביצועי המנוע
טכנולוגיית (TSI) Turbocharged Stratified Injection

גדישת טורבו
נפח מנוע

סמ״ק

בטיחות

1,197

999

999

תיבת  5הילוכים ,ידנית

תיבת  6הילוכים ,ידנית

תיבת  7הילוכים ,אוטומטיתDSG ,

סל״ד/קו״ט

66 / 4,400-5,400

81 / 5,000-5,500

81 / 5,000-5,500

זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע (ראש ובית חזה)

סל״ד/כ״ס

90 / 4,400-5,400

110 / 5,000-5,500

110 / 5,000-5,500

ניתוק כרית אוויר קדמית ימנית (לנוסע)

סל״ד/קג״מ

16.3 / 1,400-3,500

20.4 / 2,000-3,500

20.4 / 2,000-3,500

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים קדמיים

מהירות מירבית

קמ״ש

184

197

197

מראת נהג מתכהה נגד סינוור

תאוצה  0-100קמ״ש

שניות

10.7

9.2

9.3

בלמי דיסק קדמיים  /אחוריים

צריכת דלק – נסיעה עירונית

ק״מ/ליטר

15.6

19.2

18.8

עוגני  ISOFIXבמושבים האחוריים והכנה לרצועות עיגון ()Top Tether

צריכת דלק – נסיעה בין עירונית

ק״מ/ליטר

25.0

26.3

25.6

צריכת דלק – נסיעה משולבת

ק״מ/ליטר

20.4

23.2

22.7

תיבת הילוכים
הספק מירבי
מומנט מירבי

מערכת הזרקת דלק  /סוג דלק
תקן זיהום אוויר

הזרקה ישירה  /בנזין  95אוקטן נטול עופרת
אירו )EU6( 6

REFERENCE

זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

-

STYLE

FR

נוחות

REFERENCE

STYLE

חלון שמש פנורמי עם סוכך בהפעלה חשמלית

-

-

הגה כח אלקטרו מכאני עם קשיחות מתואמת ()Servotronic

-

FR

בידור ושמע
 2רמקולים (דלתות אחוריות)

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

מערכת מולטימדיה לרבות מסך מגע צבעוני בגודל ׳׳5

בקרת אקלים CLIMATRONIC

-

מושב נהג מתכוונן לגובה
מושב נוסע מתכוונן לגובה

-

 BTמקורי
חיבור AUX / USB / SD

-

STYLE

 4רמקולים (דלתות קדמיות)
מערכת מולטימדיה לרבות מסך מגע בגודל ׳׳5

-

REFERENCE

FR

שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

-

-/ /
*חלקי

/

/
ü

/

/
ü

משענת ראש קדמית ואחורית עם כיוון גובה

עיצוב פנימי

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת
משענת יד קדמית

-

REFERENCE

הגה  3צלעות  /בלם יד  /ידית הילוכים מסוג COMFORT

-

מראות צד מתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים
מראות צד מתקפלות חשמלית

STYLE

FR

-

חבילת עור הכוללת :הגה  /ידית הילוכים  /בלם יד

-

עיצוב פנימי FR

-

חלונות עם הפעלה חשמלית*

תא כפפות מרווח ( 10.7ליטר) עם תאורה פנימית

נעילה מרכזית עם שלט רחוק חכם אחד

תא אחסון מתחת למושב נוסע קדמי

-

-

מראה עם מכסה ע"ג סוכך השמש (למושבים קדמיים)

חיישנים ותאורה

REFERENCE

STYLE

FR

שקע 12V

חיישן גשם

-

מחזיקי כוסות

חיישן אורות

-

מאפרה

תאורת Coming Home + Leaving Home

-

פנסי  LEDאחוריים

-

-

עיצוב חיצוני

פנסי תאורת יום מסוג LED

-

-

חלונות אחוריים מושחמים

פנסי ערפל עם תפקוד סיוע בפנייה

-

-

מראות צד  /ידיות  /פגושים בצבע הרכב

* גירסת  3דלתות  2חלונות חשמל בלבד

REFERENCE

STYLE

-

-

שחור

בצבע הרכב

FR

גימור FR

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי
צינור מפלט

בודד מוסתר

כפול בולט

צמיגים

185/60 R15

215/45 R15

חישוקי סגסוגת
גלגל חלופי קטן חוסך מקום ומשקל
*לא קיימת אפשרות למענה מגלגל ההגה | ** בחבילות צבעים ( )CPגלגל חלופי קטן מידות

אפשרות להתקנה מקומית
** מלא

רמות גימור
גיר ידני
DSG

מרגשת בכל הדרכים.
האיביזה החדשה מאפשרת לך ליהנות מכל העולמות.
טכנולוגיה מתקדמת ,ביצועי מנוע איכותיים ,עיצוב מרשים ,הנדסת אנוש מוקפדת עד לפרטים הקטנים
ומגוון אפשרויות האבזור  -מעניקים לך חווית נהיגה דינמית ומרגשת בדרך לכל מקום ,בעיר ומחוצה לה.

 3דלתות

REFERENCE

STYLE

-

-

 5דלתות
 3דלתות

-

 5דלתות

-

-

FR

-

seat.israel

club.seat

SEAT.CO.IL

*3313

התמונות להמחשה בלבד .נכון למרץ  .2017ט.ל.ח.
בטיחות:
קוד
דגם

תיאור
דגם

רמת האבזור
הבטיחותי

165

 90כ"ס ,ידני 5 ,ד׳REF ,

0

178

 110כ"ס ,ידני 3 ,ד׳FR ,

0

183

 110כ"ס ,אוטומט 5 ,ד׳STYLE ,

0

176

 110כ"ס אוטומט  3ד' FR

0

186

 110כ"ס אוטומט  5ד' FR

0

זיהום אוויר:
דגם
 1.2TSIל׳  90כ"ס ידני 5 ,ד׳REF ,
 1.0TSIל׳  110כ"ס ידני 3 ,ד׳FR ,
 1.0TSIל׳  110כ"ס אוטומט 5/3 ,ד׳STYLE / FR ,

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק"מ*
משולב
בינעירוני
עירוני
4.9
4.0
6.4
4.3
3.8
5.2
4.4
3.9
5.3

*נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה ,תקןEC 715/2007*2015/45W :
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות
גבוהה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי

רמת
בטיחות
נמוכה

זיהום מזערי

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

IBIZA

עיצוב פנימי

עיצוב חיצוני

 192 1.8TSIכ"ס

מערכת Electronic Stability Control E.S.C

חלון גג עם הפעלה חשמלית

מושבי ספורט

ידני 6 ,הילוכים

מערכת Anti - Lock Braking System A.B.S

חלונות חשמל קדמיים

ריפוד בעיצוב CUPRA

פנסי  BI XENONקדמיים  +מערכת AFS
()Adaptive Front Lighting System

1798

מערכת Traction Control System T.C.S

Start & Stop

מערכת Emergency Brake Assist E.B.A

מראות צד מופעלות ומתקפלות חשמלית עם חימום
להפשרת אדים

הגה וידית הילוכים מעור בעיצוב CUPRA

פנסי  LED DRLקדמיים

דוושות גז ובלם בכיסוי אלומיניום

פנסי  LEDאחוריים

מערכת Break Assist System B.A.S

מחשב דרך

שקע 12V

מראות בעיצוב CUPRA

קו"ט  /סל"ד

140 / 4300-6200

מערכת  X.D.Sמערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית

בקרת אקלים דיגיטלית Climatronic

 3מחזיקי כוסות

ידיות בצבע הרכב

כ"ס  /סל"ד

192 / 4300-6200

מערכת להתראת לחץ אויר נמוך בצמיגים  +נורית התראה

הגה קורס עם אפשרות כוונון לגובה ולעומק

תא כפפות מרווח ( 10.7ליטר) עם תאורה פנימית

חלונות אחוריים מושחמים

קג"מ  /סל"ד

32.6 / 1450-4200

מערכת להתראת עייפות ()Rest Assist

מושבים קידמיים עם כיוון גובה וגב תחתון

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת ל1/3, 2/3 -

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי

מהירות מירבית

קמ"ש

235

מערכת  M.K.Bלמניעת תאונות משניות

EASY ENTRY

משענת יד קדמית

דלת תא מטען עם פתיחה אלקטרונית

תאוצה  0 - 100קמ"ש

שניות

6.7

מערכת Hill Hold Control H.H.C

תאורת Coming Home / Leaving Home

משענות ראש קדמיות ואחוריות עם כיוון לגובה

מפלט (אגזוז) טרפזי אמצעי

צריכת דלק  -נסיעה עירונית

ק"מ  /ליטר

12.8

מערכת בקרת שיוט

Day Time Running Lights

משענת ראש מרכזית אחורית

קליפרים אדומים CUPRA

צריכת דלק  -נסיעה בינעירונית

ק"מ  /ליטר

18.8

פנסי ערפל קדמיים עם תפקוד סיוע בפנייה

צריכת דלק  -נסיעה משולבת

ק"מ  /ליטר

16.1

נעילה מרכזית בעזרת שלט קפיצי אחד

מראה מוארת עם מכסה ע"ג סוכך השמש
(נהג ונוסע)

צמיגים 215 / 40 R17

ביצועים
מידע טכני

תיבת הילוכים
נפח מנוע

סמ"ק

מרכב
הספק מירבי
מומנט מירבי

 3דלתות

מערכות עזר

נוחות

גלגל רזרבי קטן מידות חוסך מקום ומשקל

מגירת אחסון מתחת למושב הנהג
ק"ג

1260

בטיחות

חיישנים

תאי אחסון בגב מושבים קדמיים

מידות ומשקלים

זוג כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

חיישן גשם

תאי אחסון בדלתות קדמיות

משקל כולל

ק"ג

1700

זוג כריות אויר צדיות לנהג ולנוסע

חיישן אורות

מאפרה

אורך

מ"מ

4055

זוג כריות וילון

רוחב

מ"מ

1693

ניתוק כרית אויר קדמית ימנית (לנוסע)

גובה

מ"מ

1420

מערכת שמע ובידור

הגה כוח אלקטרו מכאני ()Servotronic

מרחק סרנים

מ"מ

2469

בלמי דיסק קדמיים מאווררים

מערכת מולטימדיה מקורית בעלת מסך מגע צבעוני בעל
חיישני טאץ' ''6.5

נפח תא מטען

236

בלמי דיסק אחוריים

מערכת Full Link

נפח מיכל דלק

45

מתלים ספורטיביים

 6רמקולים  4 -קידמיים ו 2 -אחוריים

 3חגורות בטיחות אחוריות עם  3נק' עיגון

שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

משקל עצמי כולל נהג

סוג דלק

בנזין נטול עופרת  95אוקטן

תקן זיהום אויר

EURO6

תקן מדד ירוק

9

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות מושבים קידמיים
מראת נהג פנימית מתכהה נגד סינוור
עוגני  ISOFIXוהכנה לרצועות עיגון עליונות במושבים האחוריים צידיים

תא מטען מואר

חיבור AUX / USB / SD
דיבורית BT

SEAT ECO TRAINER
 ECO TRAINERהינה מערכת חדשנית המאפשרת לך
הכוונה לשיפור איכות הנהיגה במטרה לייעל את תצרוכת הדלק
ושיפור ביצועי המנוע .המערכת שולחת לך התראות וויזואליות
בעת הנהיגה ואף מנקדת אופי נהיגה נכון.

SEAT.CO.IL

*3313

התמונות להמחשה בלבד .נכון לפברואר  .2016ט.ל.ח.
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
דגם
 3ד' 192 ,1.8TSI ,כ"ס ,ידני

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק"מ*
משולב
בינעירוני
עירוני
6.2
5.3
7.8

זיהום מירבי
*נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה ,תקןEC 715/2007*136/2014W :
**הדרגה מחושבת לפי אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

זיהום מזערי

