לוח מחוונים
מד מהירות
מד סיבובי מנוע
מד טמפ' נוזל קירור מנוע
מד דלק ונורית התראה למפלס דלק נמוך
מד מרחקים יומי עם מונה מתאפס
חיווי המלצה להחלפת הילוך לנסיעה חסכונית
צג דיגיטלי מרכזי :התראות ומחשב דרך
נורית התראה על אי  -חגירת חגורות בטיחות הנהג והנוסע הקידמי

בטיחות אקטיבית
 ESPמערכת בקרת יציבות אלקטרונית
 ABSמערכת למניעת נעילת הגלגלים
 BASמערכת לתגבור בלימה בשעת חירום
 EBDמערכת לחלוקת בלימה אלקטרונית
 CSCמערכת לשמירת היציבות בפנייה בזמן בלימה
 HHCמערכת למניעת הידרדרות
 TPMSחיישני לחץ אוויר בצמיגים

בטיחות פאסיבית
זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים
זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע מלפנים
זוג כריות וילון לאורך צידי הרכב
ניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי
עגינת  ISOFIXלסגירה בטיחותית של כיסא התינוק
מלפנים :חגורות בטיחות עם קדם מותחן
מאחור :חגורות בטיחות נגללות עם  3נקודות עיגון
נעילה אוטומטית של כל הדלתות בתחילת נסיעה
ביטול נעילה אוטומטית בזמן תאונה

נהיגה
מערכת להתראת מהירות הנסיעה
מחשב דרך
חיישני עזר לחניה בעת נסיעה לאחור
פנסי הלוגן ראשיים
פנסי יום LED
 FOLLOW ME HOMEמערכת להשהיית אורות בעת יציאה מהרכב
 2מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית כוללות הפשרת אדים
מערכת STOP & START
בקרת שיוט
חיישני תאורה וגשם

Classic

Comfort

נוחות
מזגן עם בקרת אקלים
תא כפפות
מערכת שמע MP3 CD
שליטה מההגה על מערכת השמע
דיבורית BLUETOOTH
שליטה על הIPOD -
חיבור USB
חיבור AUX
 4חלונות חשמליים
נעילה מרכזית של הדלתות ותא המטען
שקע 12V
גלגל הגה מתכוונן לגובה

גימור חיצוני
 4חישוקי סגסוגת קלה ״DIAMOND BLACK 16

מראות ופגושים בצבע הרכב
ידיות בצבע הרכב
כנפון אחורי בצבע הרכב (ספויילר)
מפלט מצופה כרום
פגוש קידמי ואחורי בצבע הרכב
פגוש קידמי בעיצוב ספורטיבי
פגוש אחורי בעיצוב ספורטיבי

גימור פנימי
מושב נהג מתכוונן לגובה
מושב נהג המתכוונן ל 4-כיוונים
מגירה מתחת למושב הנוסע הקדמי
כיסי איחסון בגב המושבים הקידמיים
ריפוד מושבים ספורטיבי עם תפר אדום
גלגל הגה מצופה בעור
 2משענות ראש מאחור עם כיוונון גובה
גב מושב אחורי מתקפל ומתפצל 40:60
משענות יד ותאי איחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות
תאורה קידמית לקריאת מסמכים
סוככי שמש
סוככי שמש עם מראות איפור

Classic

 4רמקולים

Comfort

 6רמקולים

שלט רחוק

VCT 1.5

מנוע
נפח מנוע
מספר בוכנות
מספר שסתומים
הספק מירבי בסל"ד  /כ"ס
מומנט מירבי בסל"ד  /קג"מ
הזנת דלק  -בהזרקה רב נקודתית

1498
4
16V

106 / 6000
14 / 4750

מידות )מ׳(
אורך כללי
רוחב כללי
גובה כללי
מרחק בין הסרנים
משקל עצמי מינימום CEE

תיבת הילוכים
ידנית עם  5הילוכים קדמיים

נפח )ל׳(

היגוי

מתלים
מלפנים :מתלה נפרד לכל גלגל (דמוי מק-פרסון) קפיצים לוליניים ,בולמי
זעזועים הידראוליים
מאחור :קורת פיתול ,בולמי זעזועים טלסקופיים

בלמים
דיסקים בבלמים קדמיים
תופים בבלמים אחוריים
 ABSמערכת למניעת נעילת הגלגלים
 EBDמערכת לחלוקת בלימה אלקטרונית
 BASמערכת לתגבור בלימה בשעת חירום
 CSCמערכת לשמירת היציבות בפנייה בזמן בלימה

רוחב כולל מראות צד

10.4

4.018
1.728
1.507
2.520

משקל )ק"ג(
משקל כללי מורשה

הגה כוח הידראולי
קוטר סיבוב (מ׳)
 ESPמערכת בקרת יציבות אלקטרונית

VCT 1.5

מיכל דלק
תא מטען (מושבים אחוריים במצב רגיל)
תא מטען (מושבים אחוריים במצב מקופל)

1155
1685
45
256
938

ביצועים )לפי נתוני היצרן(
מהירות מירבית בקמ"ש
תאוצה מ 0-ל 100-קמ"ש (בשניות)

180
10.9

 4צמיגים רדיאליים
Classic

185/70 R14

Comfort

195/55 R16

תצרוכת דלק )בליטרים ל 100-ק״מ(*
במסלול נסיעה עירוני
במסלול נסיעה בינעירוני
במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני

7.5
4.9
5.8

GO PERSONAL

תעצב כמו שאתה אוהב...

5

שנות אחריות

Sound Box

גלריית עיצובים
לגג ולגוף הרכב

מבחר צבעי
מראות

עד  100%מימון

