
Mii



IT'S ALL ABOUT Mii
עכשיו זה הזמן שלך.

SEAT Mii, מזמינה אותך לחיות כל רגע בדיוק כמו שאתה אוהב.

עיצוב מקורי וקומפקטי עם ביצועים דינאמיים וספורטיביים, יוצרים 
את השילוב המושלם לעיר הגדולה ולאורח החיים האורבני שלך.



CAn'T STOp Mii
אתה חי בקצב מהיר ולא תמיד רוצה לעצור.

.SEAT STOP Mii בסיאט מבינים זאת היטב ופיתחו עבורך את מערכת
מערכת בלימה מתקדמת, המפחיתה ומונעת התנגשויות בעצמים 

כאשר הרכב במהירות של עד 30 קמ"ש.



Mii YOUrSeLf

(B4) לבן (K5) כסוף בהיר (T2) שחור( J4) קרם

(G2) אדום קלאסי(T1) צהוב לימון (S8) כחול כהה מטאלי

צבעי הרכב



קטנה, חכמה וזריזה. מקצה אחד לקצה השני של העיר עם עצירה בחוף, בבית הקפה או 
בפארק, SEAT Mii טורפת את הכביש ולא נותנת לך לחכות לרגע כשאתה בדרך לעוד יום 

שאף אחד לא יודע באיזו מסיבה הוא יסתיים.

Own The CITY
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 MII 1.0MPI 75HPדגם

STYLeמרכב

5 דלתותמספר דלתות

1,003ק״גמשקל עצמי כולל נהג

1,290ק״גמשקל כולל מותר

3,557מ״מאורך

1,641מ״מרוחב

1,463מ״מגובה

2,407מ״ממרחק סרנים 

251ליטרנפח תא מטען

35ליטרנפח מיכל דלק

מנוע
999סמ״קנפח מנוע

תיבת 5 הילוכים, ידנית / אוטומטית )רובוטית( תיבת הילוכים

 6,200 / 55סל״ד/קו״טהספק מירבי

 6,200 / 75סל״ד/כ״ס

 3,000-4,000 / 9.7סל״ד/קג״ממומנט מירבי

171קמ״שמהירות מירבית

13.9שניותתאוצה 0-100 קמ״ש

18.2ק״מ/ליטרצריכת דלק – נסיעה עירונית

25.0ק״מ/ליטרצריכת דלק – נסיעה בין עירונית

22.2ק״מ/ליטרצריכת דלק – נסיעה משולבת

 הזרקה רב נקודתית / בנזין 95 אוקטן נטול עופרתמערכת הזנת דלק

אירו EU6( 6(תקן זיהום אוויר

מערכות עזר
 STOP Mii מערכת בלימה / סיוע בלימה

 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 Hill Hold Control) H.H.C(  סיוע זינוק בעלייה

מערכת להתראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים, לרבות נורית התראה

בטיחות
זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

)Head & Chest Airbag( זוג כריות אוויר צידיות קדמיות להגנה כפולה

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים קדמיים 

ניתוק כרית אוויר קדמית ימנית )לנוסע(

בלמי דיסק קדמיים מאווררים

בלמי תוף אחוריים

)Top Tether( במושבים האחוריים והכנה לרצועות עיגון ISOFIX עוגני

נעילת בטיחות לילדים במושבים האחוריים גרסת 5 דלתות

עיצוב פנימינוחות
מושבים קדמיים ספורטיביים מסוג COMFORTהגה כח אלקטרו מכני עם קשיחות מותאמת למהירות נסיעה

הגה 3 צלעות / ידית הילוכים COMFORTגלגל הגה עם אפשרות כוונון לגובה

תאי אחסון בדלתות קדמיותשליטת נהג על שני חלונות חשמל קדמיים 

תא כפפות מרווח סגור הכולל תא אחסון למשקפייםמראות צד מתקפלות

מחזיקי כוסותמראות צד מתכווננות )מפנים הרכב(

סוככי שמש קדמייםמושב נהג מתכוונן לגובה

שקע 12V )כולל מצת(משענת ראש אחוריות עם כיוון לגובה

עיצוב חיצוניחיישנים ותאורה
מראות צד / ידיות / פוגשים בצבע הרכבתאורת קריאה

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עיליתאורת יום קבועה בהנעת הרכב

פנס ערפל אחוריחיישן התראת אורות דלוקים

אנטנת גג

צמיגים 41R 70 / 165  בידור ושמע

MP3 גלגל רזרבי בגודל מלארדיו דיסק מקורי, קורא

6 רמקולים



דגם
דרגתצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*

זיהום אוויר משולבבינעירוניעירוני
1.0MPI5.83.94.64, 75 כ"ס, ידני

1.0MPI5.54.04.59, 75 כ"ס, אוטומט / רובוטי

רמת האבזור הבטיחותי: 
רמת

בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

קוד 
דגם

 תיאור
 דגם

רמת האבזור 
הבטיחותי

750 כ"ס, ידני21

750 כ"ס, אוטומט / רובוטי19

בטיחות:

התמונות להמחשה בלבד. ינואר 2017. ט.ל.ח.

SEAT.CO.IL*3313

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב 
 מערכת אופציונלית להתקנה 

x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב 

Style פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור
x מצלמות רוורס 

 חיישני לחץ אוויר  
x חיישני חגורות בטיחות 
x שליטה באורות גבוהים 

x בלימה אוטומטית בעת חירום
x זיהוי תמרורי תנועה 

4 כריות אוויר
x בקרת סטייה מנתיב
x ניטור מרחק מלפנים

x זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
x בקרת שיוט אדפטיבית

x זיהוי הולכי רגל

EC  715/2007*136/2014W :נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*
  ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

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

זיהום מזעריזיהום מירבי

זיהום אוויר:


