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(*2834) Audi לפרטים נוספים



S3 - אבזור
S3 Sportback TFSIS3 Sedan TFSIדגם

תפעול  

מערכת MMI Radio Plus עם מסך מגע צבעוני 10.25
Audi Virtual Cocpit Plus עם מסך צבעוני בגודל 12.3

Audi Sound System

Audi Smartphone Interface

 Bluetooth ממשק
פקדי העברת הילוכים על גלגל ההגה

Audi Drive Select

Start & Stop מערכת

בטיחות

6 כריות אוויר
בקרת שיוט אדפטיבית עם מגביל מהירות

בקרה לסטייה מנתיב
חיישני חנייה קדמיים ואחוריים עם חיווי ויזואלי

ISOFIX נקודת עיגון
מצלמה אחורית

Audi Pre Sense Front - ניטור מרחק מלפנים ובלימה אוטומטית בעת חירום

Hold Assist מערכת
Park Assist - מערכת עזר לחניה

פנסי LED קדמיים
פנסי LED אחוריים עם איתות דינאמי
מערכת לשטיפת הפנסים הקדמיים

חיישני אור וגשם
חיווי התראת ירידת לחץ אויר בצמיגים

גלגל חלופי קטן מידות

נוחות ועיצוב פנימי   

היגוי פרוגרסיבי
הגה ספורט 3 זרועות עם שליטה על המולטימדיה ופקדי העברת 

הילוכים בציפוי עור

חבילת תאורה פנימית צבעונית
שמשות אקוסטיות
משענת יד קדמית

משענת גב מפוצלת ומתקפלת במושב האחורי
 "S" מושבי ספורט קדמיים עם ריפוד עור משולב אלקנטרה והלוגו

מפתח חכם
מראה פנימית מתכהה ללא מסגרת

מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל -2 אזורי שליטה
תקרת גג שחורה

מאפרה ומצת

עיצוב חיצוני   

חלון גג פנוראמי
בתי מראות צד בגימור אלומיניום

מראות צד מתחממות ומתכווננות חשמלית
"S" ספי דלת מוארים בגימור אלומיניום עם לוגו

ספוילר S אחורי
S פגושים בעיצוב

מתלי ספורט אדפטיביים עם בחירת מצבי נהיגה
255/40 R18 עם צמיגים V חישוקי ״18 5 זרועות כפולות בעיצוב



בהזמנה מיוחדת יכול ויחולו שינויים במפרט המצוין לעיל.
תשומת לבך, מערכות העזר המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג אך הן פועלות בגבולות המערכת בלבד. נהג הרכב נדרש לנהוג באחריות ובתשומת הלב הנדרשים 
בעת נהיגה.ברכבים הכוללים ממשק Audi smartphone interface או Audi music interface – השימוש בממשק זה למכשירים תומכים בלבד, תלוי בגרסת 
הסמארטפון. אפשרות החיבור למערכות המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרני המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או 

בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.
האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו, עפ"י נתוני יצרן. 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.

*האבזור הנוסף בתוספת תשלום ועלול להשפיע על צריכת הדלק ודרגת זיהום 

S3 Sportback TFSIS3 Sedan TFSIדגם

טכנולוגיה   

Engine design: in-line 4-cylinder 
gasoline engine with direct injection, 

lambda control, knock control, 
turbocharging and exhaust gas 

turbocharging

Engine design: in-line 4-cylinder 
gasoline engine with direct injection, 

lambda control, knock control, 
turbocharging and exhaust gas 

turbocharging 

מרכב    

55מקומות ישיבה

מנוע ותיבת הילוכים    

quattroquattroהנעה

 speed S tronic  7-speed S tronic-7 תיבת הילוכים
1,9841,984נפח מנוע )סמ"ק(

44מס' צילינדרים
40.8/2,000-5,45040.8/2,000-5,450מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(
310/5,450-6,500310/5,450-6,500הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

ביצועים  

250250מהירות מירבית )קמ"ש(
4.84.8תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות( 

9.19.1צריכת דלק בנסיעה עירונית )ל'/100 ק"מ(
6.46.2צריכת דלק בנסיעה חוץ עירונית )ל'/100 ק"מ(

7.47.2צריכת דלק בנסיעה משולבת )ל'/100 ק"מ(

משקלים   

1,5751,580משקל עצמי )ק"ג(
2,0202,025משקל כולל )ק"ג(

מידות   

4,3394,493אורך )מ"מ(
1,8161,816רוחב )מ"מ(
1,3911,391גובה )מ"מ(

2,6182,618מרחק סרנים )מ"מ(
5555קיבולת מיכל דלק )ליטר(

325325נפח תא מטען )ליטר(



תאריך הדפסה: 23.08.2020

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
8YAS3YS3 Sportback TFSI6
8YSS3YS3 Sedan TFSI6

פירוט מערכות הבטיחות:
מצלמת רוורסכריות אוויר6

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"

xזיהוי הולכי רגלxזיהוי תמרורי תנועה

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
דרגתבליטרים ל-100 ק"מ

זיהום 
אויר בינעירוניעירוני

S3 Sportback TFSI9.16.413

S3 Sedan TFSI9.16.213

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב 

מערכת אופציונאלית להתקנה

x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

715/2007/EC :נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן
יתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

0 1 2 3 4 5 6 7 רמת8
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

(*2834) Audi לפרטים נוספים



RS3 Sedan



Audi RS3 Sedanדגם

מולטימדיה

לוח מחוונים צבעוני Audi Virtual Cockpit Plus בגודל 12.3"
מערכת MMI Radio Plus עם מסך מגע צבעוני בגודל 10.1"

Bluetooth ממשק
Audi Smartphone Interface

 Start/Stop מערכת
הגה ספורט קטום 3 זרועות בתיפור עור עם שליטה על מערכת המולטימדיה והעברת הילוכים

180W עם 10 רמקולים בהספק Audi sound system מערכת שמע

בטיחות

6 כריות אוויר
מצלמת רוורס

חיישני חנייה היקפיים עם חיווי ויזואלי על הצג 
מערכת עזר לחנייה

נקודת עיגון ISOFIX במושבים אחוריים להתקנה קלה ובטוחה של מושבי בטיחות לילדים
Audi Pre Sense Front - ניטור מרחק מלפנים ובלימה אוטומטית בחירום

מערכת Lane Departure Warning בקרה אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה 
מערכת Lane Change Assistance לסיוע בזיהוי כלי רכב בשטח מת 

בקרת שיוט אדפטיבית
ערכה לפירוק ותיקון גלגל

תאורת LED קד'
תאורת LED אח' עם איתות דינאמי

Audi Drive Select בורר מצבי נהיגה
בולמי זעזועים RS קד' ואח'

נוחות ועיצוב פנימי

היגוי פרוגרסיבי
מפתח חכם

פתיחה וסגירה חשמלית לדלת תא המטען
בקרת אקלים מפוצלת ל- 3 אזורי שליטה

מראה פנימית ללא מסגרת, מתכהה אוטומטית למניעת סינוור
מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית, מתכהות, מתחממות ומתקפלות

חבילת תאורה פנימית מורחבת
דיפוני קרבון פנימיים

מושבי ספורט קד' עם כיוון חשמלי ותמיכה לגב תחתון
ריפוד עור משולב עם תבנית RS במושבים

מושב אחורי מתקפל ומתפצל
משענת יד קדמית
תקרה בצבע שחור

RS ספי דלת מוארים עם סמל
חלון גג פנורמי חשמלי 

שמשה קד' אקוסטית לבידוד רעשים
מאפרה ומצית

עיצוב חיצוני

ספויילר אחורי
ספויילר קד' תחתון בצבע שחור

קליפרים לבלמים בצבע אדום
מראות חיצוניות בצבע הרכב

RS עם סמלי Black Appearance חבילת עיצוב חיצונית
מקרני לוגו RS מדלתות קד׳ 

R19 אפור פלטינום עם צמיגי 245/35 קד', 265/30 אח' בגודל Y חישוקי 10 זרועות בעיצוב

RS3 Sedan



*האבזור הנוסף בתוספת תשלום ועלול להשפיע על צריכת הדלק ועל דרגת זיהום האוויר 

התמונות להמחשה בלבד בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום 
פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב 

הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.
אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר 

אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. 
מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג.

הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר 
ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת דלק/חשמל, פליטת מזהמים 
וכו'.  טווח הנסיעה וצריכת החשמל או הדלק בפועל עשויים להשתנות ומושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה, מזג אוויר, תנאי הדרך, ותחזוקת 

הרכב. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.
כל הזכויות שמורות ל-AUDI ישראל, צ'מפיון מוטורס בע"מ

RS3 Sedanדגם

טכנולוגיה

Engine Type

 In-line 5-cylinder gasoline engine with direct

 injection, lambda control, knock control and exhaust

gas turbocharging

מרכב    

5מקומות ישיבה

מנוע   
2,480נפח מנוע )סמ״ק(

quattroהנעה

speed S tronic-7תיבת הילוכים

51/2,250-5,600מומנט מירבי משולב )סל״ד/קג״מ(

400/5,600-7,000הספק מירבי )סל״ד/כ״0(

ביצועים    

250מהירות מירבית )קמ"ש(
3.8תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות( 

משקלים   

1,575משקל עצמי )ק"ג(

2,080משקל כולל )ק"ג(

מידות   

4,542אורך )מ"מ(

1,984רוחב )מ"מ(

1,412גובה )מ"מ(

2,631מרחק סרנים )מ"מ(

321נפח תא מטען )ליטר(

55נפח מיכל דלק )ליטר(

חבילת RS כוללת בנוסף את האבזור הבא:

680W 3 בהספקD עם 15 רמקולים בטכנולוגיית Bang & Olufsen מערכת שמע

תאורת LED Matrix קד' עם איתות דינאמי וחתימת אור ייחודית

RS מערכת פליטה ספורטיבית

Black Appearance Plus חבילת עיצוב חיצונית

Audi Drive Select מערכת מתלים ספורטיביים אדפטיביים הנשלטת ע"י 

RS3 Sedan - אבזור נוסף*



תאריך הדפסה: 02.01.2022

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

8YSRMYRS3 Sedan6
8YSRMYRS3 Sedan + חבילת RS60 1 2 3 4 5 6 רמת8

בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

7

נתוני צריכת דלק

דרגת זיהום אווירצריכת דלק )ליטר/ 100 ק"מ( משולב דגם רכב

RS3 Sedan915

RS3 Sedan +
RS 915חבילת

EC/715/2007 :נתוני היצרן עפ״י בדיקת מעבדה, תקן*
יתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת(, 
התשסט 2009

דרגת זיהום אוויר**
זיהום מזערי זיהום מירבי

(*2834) Audi לפרטים נוספים

:RS3 Sedan פירוט מערכות הבטיחות לרכב מסוג
מערכת להתראה על השארת ילדים ברכבxכריות אוויר6

בקרת שיוט אדפטיביתמערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
חיישני חגורות בטיחות )קדמיים ואחוריים(xמערכת בלימה אוטומטית בחירום

בקרת מהירות חכמה )x)ISAמערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
מערכת התראה במצב של עייפות נהגמערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

xמצלמת רוורסבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
שליטת אוטומטית באורות גבוהיםמערכת לזיהוי רוכב אופניים ו/או אופנועים

מערכת לזיהוי תמרורי מהירותxמערכת לזיהוי הולכי רגל

:RS חבילת + RS3 Sedan פירוט מערכות הבטיחות לרכב מסוג
מערכת להתראה על השארת ילדים ברכבxכריות אוויר6

בקרת שיוט אדפטיביתמערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
חיישני חגורות בטיחות )קדמיים ואחוריים(xמערכת בלימה אוטומטית בחירום

בקרת מהירות חכמה )x)ISAמערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
מערכת התראה במצב של עייפות נהגמערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

xמצלמת רוורסבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
שליטת אוטומטית באורות גבוהיםמערכת לזיהוי רוכב אופניים ו/או אופנועים

מערכת לזיהוי תמרורי מהירותxמערכת לזיהוי הולכי רגל

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב 

מערכת אופציונאלית להתקנה

x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב



RS3 Sportback



RS3 Sportback - אבזור
Audi RS3 Sportbackדגם

מולטימדיה

לוח מחוונים צבעוני Audi Virtual Cockpit Plus  בגודל 12.3"
מערכת MMI Radio Plus עם מסך מגע צבעוני בגודל 10.1"

Bluetooth ממשק
Audi Smartphone Interface

Start / Stop מערכת
הגה ספורט קטום 3 זרועות בתיפור עור עם שליטה על מערכת המולטימדיה והעברת הילוכים

180W עם 10 רמקולים בהספק Audi sound system מערכת שמע

בטיחות

6 כריות אוויר
מצלמת רוורס

חיישני חנייה היקפיים עם חיווי ויזואלי על הצג
מערכת עזר לחנייה 

נקודת עיגון ISOFIX במושבים אחוריים להתקנה קלה ובטוחה של מושבי בטיחות לילדים
Audi Pre Sense Front - ניטור מרחק מלפנים ובלימה אוטומטית בחירום

מערכת Lane Departure Warning - בקרה אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה
מערכת Lane Change Assistant לסיוע בזיהוי כלי רכב בשטח מת

בקרת שיוט אדפטיבית
ערכה לפירוק ותיקון גלגל

תאורת LED קד'
תאורת LED אח' עם איתות דינאמי

Audi Drive Select בורר מצבי נהיגה
בולמי זעזועים RS קד' ואח'

נוחות ועיצוב פנימי

היגוי פרוגרסיבי
מפתח חכם

בקרת אקלים מפוצלת ל- 3 אזורי שליטה
מראה פנימית ללא מסגרת, מתכהה אוטומטית למניעת סינוור

מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית, מתכהות, מתחממות ומתקפלות
חבילת תאורה פנימית מורחבת

דיפוני קרבון פנימיים
מושבי ספורט קד' עם כיוון חשמלי ותמיכה לגב תחתון

ריפוד עור משולב עם תבנית RS במושבים
מושב אחורי מתקפל ומתפצל

משענת יד קדמית
תקרה בצבע שחור

RS ספי דלת מוארים עם סמל
חלון גג פנורמי חשמלי

שמשה קד' אקוסטית לבידוד רעשים
מאפרה ומצית

עיצוב חיצוני

ספויילר אחורי 
ספויילר קד' תחתון בצבע שחור

קליפרים לבלמים בצבע אדום
מראות חיצוניות בצבע הרכב

RS עם סמלי Black Appearance חבילת עיצוב חיצונית
מקרני לוגו RS מדלתות קד'

R19 אפור פלטינום עם צמיגי 245/35 קד', 265/30 אח' בגודל Y חישוקי 10 זרועות בעיצוב



התמונות להמחשה בלבד בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום 
פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב 

הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.
אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר 

אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. 
מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג.

הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר 
ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת דלק/חשמל, פליטת מזהמים 
וכו'.  טווח הנסיעה וצריכת החשמל או הדלק בפועל עשויים להשתנות ומושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה, מזג אוויר, תנאי הדרך, ותחזוקת 

הרכב. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.
כל הזכויות שמורות ל-AUDI ישראל, צ'מפיון מוטורס בע"מ.

*האבזור הנוסף בתוספת תשלום ועלול להשפיע על צריכת הדלק ועל דרגת זיהום האוויר

Audi RS3 Sportbackדגם

טכנולוגיה

Engine Type
 In-line 5-cylinder gasoline engine with direct
 injection, lambda control, knock control and

exhaust gas turbocharging
מרכב    

5מקומות ישיבה

מנוע ותיבת הילוכים   
2,480נפח מנוע )סמ"ק(

quattroהנעה

speed S tronic-7תיבת הילוכים

2,250-5,600 / 51  מומנט מירבי משולב )סל"ד/קג"מ(

400 / 5,600-7,000הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

ביצועים    

250מהירות מירבית )קמ"ש(

3.8תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות( 

משקלים   

1,570 משקל עצמי )ק"ג(

2,075משקל כולל )ק"ג(

מידות   

4,389אורך )מ"מ(

1,984רוחב )מ"מ(

1,436גובה )מ"מ(

2,631מרחק סרנים )מ"מ(

282נפח תא מטען )ליטר(

55נפח מיכל דלק )ליטר(

RS3 Sportback - אבזור נוסף*Audi RS3 Sportback

חבילת RS כוללת בנוסף את האבזור הבא:

680W 3 בהספקD עם 15 רמקולים בטכנולוגיית Bang & Olufsen מערכת שמע
תאורת LED Matrix קד' עם איתות דינאמי וחתימת אור ייחודית 

RS מערכת פליטה ספורטיבית
Black appearance Plus חבילת עיצוב חיצונית

Audi Drive Select מערכת מתלים ספורטיביים אדפטיביים הנשלטת ע"י



מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב 

מערכת אופציונאלית להתקנה

x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

תאריך הדפסה: 02.01.2022

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

8YSRMYRS3 Sportback6
8YSRMYRS חבילת + RS3 Sportback6

0 1 2 3 4 5 6 רמת8
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

7

נתוני צריכת דלק וזיהום אוויר

דרגת זיהום אוויר*צריכת דלק )ליטר\100 ק"מ( משולבדגם רכב

RS3 Sportback9.115

 RS3 Sportback +

RS חבילת
9.115

EC/715/2007 :נתוני היצרן עפ״י בדיקת מעבדה, תקן*
יתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת(, 
התשסט 2009

דרגת זיהום אוויר**
זיהום מזערי זיהום מירבי

(*2834) Audi לפרטים נוספים

:RS3 Sportback פירוט מערכות הבטיחות לרכב מסוג
מערכת להתראה על השארת ילדים ברכבxכריות אוויר6

בקרת שיוט אדפטיביתמערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
חיישני חגורות בטיחות )קדמיים ואחוריים(xמערכת בלימה אוטומטית בחירום

בקרת מהירות חכמה )x)ISAמערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
מערכת התראה במצב של עייפות נהגמערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

xמצלמת רוורסבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
שליטת אוטומטית באורות גבוהיםמערכת לזיהוי רוכב אופניים ו/או אופנועים

מערכת לזיהוי תמרורי מהירותxמערכת לזיהוי הולכי רגל

:RS עם חבילת RS3 Sportback פירוט מערכות הבטיחות לרכב מסוג
מערכת להתראה על השארת ילדים ברכבxכריות אוויר6

בקרת שיוט אדפטיביתמערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
חיישני חגורות בטיחות )קדמיים ואחוריים(xמערכת בלימה אוטומטית בחירום

בקרת מהירות חכמה )x)ISAמערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
מערכת התראה במצב של עייפות נהגמערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

xמצלמת רוורסבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
שליטת אוטומטית באורות גבוהיםמערכת לזיהוי רוכב אופניים ו/או אופנועים

מערכת לזיהוי תמרורי מהירותxמערכת לזיהוי הולכי רגל


