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אתם יודעים שהצלחתם.
עכשיו תראו את זה.

מספיק לך מבט אחד כדי להבין בדיוק במה מדובר :אתה
כבר מזהה את קווי העיצוב המוכרים בתצורה החדשה ,מכיר
היטב את האיכות המשתקפת מכל פינה ,את סביבת הנהג
היוקרתית  -ואת הסמל שמייצג את כל אלה .אתה פשוט
יודע שזו פולקסווגן .עיצוב אלגנטי ,יוקרתי ודינמי ,תא
נוסעים מוקפד ,איכות ייצור גבוהה ,טכנולוגיה מתקדמת
ויעילות דינמית גבוהה  -זהו ה DNA-של פולקסווגן.
פולקסווגן גאה להציג את הג'טה החדשה ,דור חדש
למשפחתית היוקרתית שמעידה יותר מכל על בעליה:
אותם אנשים בעלי מודעות גבוהה ,מצליחנים ,כאלה
שמשחר ילדותם תמיד הובילו ,יזמו ,האמינו ,ניסו  -והצליחו.
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מי שמכוון ליעדים
גדולים ,רצוי שייראה
טוב בדרכו לשם.

גם לפני ההגעה ליעד אפשר לביים הופעה מעולה.
במיוחד אם תפסת את מקומך בג'טה החדשה.
כי לא רק העיצוב המעיד על ביטחון עצמי סוחף מיד את
הצופים בחוץ.
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תחשבו מחדש
על המושג קלאסי.

היופי בעיצוב הקלאסי הוא הנצחיות שלו.
כזו היא גם הג'טה החדשה ,שקוויה הישרים
משווים לה את המראה האלגנטי.

01
 01החזית החדשה מצויידת בפגוש ובגריל קדמי מעוצבים ,בהם משולבים פנסי ערפל
המקנים לג'טה החדשה מראה ספורטיבי כאחד .דגמי ה 1.4-ל׳ מאובזרים גם בחבילת מראות
מתקפלות הכוללת תאורת סביבת רכב משולבת במראות הצד למראה אלגנטי גם בחשכה.
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02
 02דבר לא משתווה לסיומת מוצלחת  -בג'טה החדשה היא מובטחת לך תמיד.
שכן בחלקה האחורי החדש הכל משתלב יחד בהרמוניה צורנית :מכסה תא המטען
המלוטש ,הפגוש החדשני ,מחזירי אור והפנסים האחוריים בעיצוב מרענן.
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גם חיים בתנועה
צריכים ארגון.

לחץ של זמן ,קדחתנות ,מתח – קצב החיים
הולך ותופס תאוצה .לפעמים אפשר לאבד
שליטה .לא כך בחלל הפנימי של ג'טה
החדשה .כאן עולם כמנהגו נוהג :הכל נמצא
בהישג יד ,מתפקד ומאורגן בסדר ארגונומי.
טוב שהכל מונח במקומו.

01-02

03

05
 01שליטה מההגה על מערכת השמע
ומחשב הדרך מאפשרת נהיגה בטוחה יותר
וחווית נסיעה נוחה יותר שכן אתה יכול
להישיר מבט קדימה ללא חשש.
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 02בקרת שיוט הניתנת לתפעול מגלגל ההגה,
מאפשרת לך לנסוע בראש שקט ומקנה תחושת
נסיעה בטוחה ורגועה יותר.

 03מערכת מולטימדיה מקורית מדגם
 Composition Mediaעם מסך מגע צבעוני ()TFT
וחיישן קרבה .למערכת מחליף דיסקים מובנה,
יכולת לקריאת קבצי  MP3ושמונה רמקולים
שהופכים את הנהיגה למהנה יותר מאי פעם.

 04מחשב דרך מורחב המאפשר הצגת נתונים
בהתאמה אישית .כך ,לדוגמא ,תוכל לעקוב אחר
צריכת הדלק הממוצעת ,לקבוע הזהרת מהירות
ולדעת מתי הטיפול הבא.
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 05מערכת  - Keyless Accessלגישה והנעה ללא מפתח.
פשוט לחץ וסע.
*בדגמי  1.4בלבד.
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בטיחות ללא פשרות

01

03

החל מתנוחת הנהיגה המוכוונת הנדסת אנוש אופטימאלית ועד למאפייני הבטיחות
האקטיבית והפאסיבית הג׳טה מעניקה לך ולמשפחתך רמת הגנה גבוהה ביותר
 01מערכת בקרת היציבות האלקטרונית ( )ESPמשתמשת בחיישנים כדי לזהות מצבים
קריטיים בשלב מוקדם ולהגיב תוך אלפיות השנייה באמצעות שליטה במהירות של כל
גלגל בנפרד ,ובכך לסייע לשמור על השליטה ברכב.
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 02מערכת כריות האוויר כוללת כריות אוויר לנהג ולנוסע הקדמי עם מתג לניתוק כרית
האוויר של הנוסע ,כריות נגד פגיעה צדית במושבים הקדמיים ומערכת כריות וילון .בעת
הפעלת כריות האוויר ,משתחררת באופן אוטומטי נעילת הדלתות ,מהבהבי החירום
והתאורה הפנימית מופעלים ומשאבת הדלק מנותקת.
 03מערכת התראת עייפות נהג .ברגע שזוהתה ונרשמה עייפות אצל הנהג עקב סטייה
ממסלול נסיעה ,היא מתריעה ,על הצורך בהפסקה יזומה באמצעות אותות אור או שמע.
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עוצמה אמיתית
היא כזו שלא
תגרום לך להזיע.

בחיים צריך לקבל החלטות לעיתים די
קרובות .טוב שלפעמים אפשר גם לקבל
פשוט הכל .עם מנוע טורבו עוצמתי ובו-זמנית
חסכוני משלבת ג'טה החדשה לא רק מפרט
עם תצרוכת דלק נמוכה ,אלא גם פתרון
מושלם לכל המתקשים לקבל החלטות.

תיבת ההילוכים עם מצמד כפול  .DSGמערכת הילוכים אוטומטית חדשנית זו של פולקסווגן המחליפה
להילוך הבא בתוך כמה מאיות השנייה בלבד באופן שאינו מורגש וללא איבוד כח במעבר בין ההילוכים.
האצה ספורטיבית כפולה ומהנה במיוחד הודות לזמני תגובה קצרים במיוחד וניהול תגובה ישיר .לא משנה
אם מדובר ב 6-או  7הילוכים ,תיבת ההילוכים היא לא רק דינמית מאד ,יעילותה גם מסייעת לחסכון גדול
עוד יותר בתצרוכת הדלק.
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טכנולוגיית

Blue Motion

קיימות ותחכום
פולקסווגן ,הוגת רעיון ה ,Think Blue -
הבטיחה לייצר מוצרים ותהליכים
מתקדמים וידידותיים לסביבה .משלב
התכנון ועד שלב הביצוע ,הרעיונות שלנו
מסייעים לעצב עתיד בר קיימא.
 Blue Motionהוא אחד הרעיונות
היעילים והחכמים ,רעיון החוסך לך כסף
ומקטין את פליטת המזהמים לסביבה.
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צמיגים בעלי התנגדות גלגול נמוכה
חוסכים לך דלק על ידי הקטנת החיכוך
בין הצמיג לכביש ,כך שדרושה פחות אנרגיה
ולכן  -פחות דלק.

מנועי טורבו
מספקים כוח רב יותר
כשהוא דרוש ,וצורכים פחות
דלק כשאין בו צורך.

מערכת השבת אנרגיית בלימה
חוסכת דלק באמצעות ניצול מרבי של
האנרגיה המתבזבזת בדרך כלל בעת בלימה.

טכנולוגיית Start & Stop
חוסכת אנרגיה ולכן מקטינה את פליטת
המזהמים על ידי כיבוי אוטומטי של המנוע
כשהמכונית אינה נמצאת בתנועה.

טכנולוגיית Blue Motion
רעיונות חכמים לנהיגה ברת קיימא.
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ישנן תפיסות
שמשתנות.
אחרות נשארות
גדולות מהחיים.

הזמנים משתנים ,נוצרות מגמות,
אנו ממשיכים להתפתח – ועדיין ישנו דבר
אחד שאסור לנו להתעלם ממנו אף פעם:
הקו המייחד אותנו.
הג'טה החדשה עם עיצובה הבלתי מתפשר,
נשארת נאמנה לקו שלה.
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ריפודים

צבעים
בז׳ מטאלי
OBOB

אפור כהה מטאלי
2R2R

שחור
A1A1

כסף מטאלי
8E8E

חום כהה מטאלי
4Q4Q

שחור מטאלי
2T2T

לבן טהור
OQOQ
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 JPריפוד בז'

 JMריפוד שחור
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 1.2ליטר  105 TSIכ"ס  BMTרמת גימור

מידע טכני

Trendline

אביזרי תפעול

• מערכת  Start & Stopלהדממת מנוע בעת עצירה
• נעילה מרכזית עם שלט הכוללת פתיחת תא מטען
• חלונות חשמליים
• מראות צד מתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים
• הגה כוח מסוג  Servotronicבעל קשיחות משתנה
בהתאם למהירות הנסיעה
• מערכת בקרת אקלים מפוצלת לנהג ולנוסע לצידו
• פתחי מיזוג לנוסעים מאחור
• מערכת מולטימדיה מדגם Composition Media
לשליטה על תפריטי הרכב ,מסך צבעוני בגודל 6.3
אינץ׳ ותמיכה בקבצי MP3
• שקע לכרטיס  ,SDשקע  AUXושקע USB
• דיבורית  BTמובנית
•  8רמקולים
• מחשב דרך מורחב
• אנטנה משולבת בשמשה
• מראות איפור מוארות משולבות בסוככי השמש
• שליטה מגלגל ההגה על מחשב הדרך ומערכת השמע
• בקרת שיוט
• תאורת נהיגת יום

ליטר TSI

1.2
 105כ"ס

אביזרי בטיחות

• מערכת ABS - Anti Locking Brake System
• מערכת EDL - Electronic Differential Lock
• מערכת TCS - Traction Control System
• מערכת ESP - Electronic Stability Program
• מערכת BAS - Brake Assist System
• מערכת  Hill Holdלמניעת הידרדרות

• זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע לצידו
• מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע
• זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע לצידו
• זוג כריות אוויר וילון לאורך הרכב
• חגורות בטיחות פירוטכניות מלפנים
• חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה
•  3משענות ראש אחוריות מונמכות להגדלת שדה הראייה
• נקודות עיגון  Isofixלהתקנה קלה של מושבי בטיחות לילדים
• מערכת התראת עייפות Fatigue detection
• מערכת מוביליי בהתקנה מקומית*

* בדגמי  105 1.2כ״ס בלבד.

 1.4ליטר  125 TSIכ"ס  BMTרמת גימור  Trendlineכוללת בנוסף:
• פונק׳  Keylessלגישה והנעה ללא מפתח
• מראות צד מתקפלות ומתכווננות חשמלית
• תאורת סביבת רכב משולבת במראות הצד
• מערכת תאורת חנייה Coming Home - Leaving Home
• חיישן תאורה וגשם
• מראה מרכזית מתכהה
• חישוקי סגסוגת בהתקנה מקומית
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אבזור פנימי

• גלגל הגה ,ידית הילוכים ובלם יד מעור
• ריפוד בד מדגם " "Doryc
• מושבים קדמיים מתכווננים לגובה
• משענת יד קדמית מרכזית בעלת תא
אחסון
• מחזיקי כוסות מלפנים ,מאפרה ומצת
• תא כפפות ננעל מקורר ומואר
• שקע  12Vבמשענת היד ובקונסולה
המרכזית
• תא אחסון למשקפיים
• אורות קריאה מלפנים ומאחור

מנוע ותיבת
הילוכים

ביצועים

אבזור חיצוני

1,197
4/4

4/4

מומנט מרבי

סל"ד  /קג"מ

17.8/1,400-4,100

20.4/1,400-4,000

הספק מרבי

סל"ד  /כ"ס

105/4,500-5,500

125/5,000-6,000

 7 ,DSGהילוכים

 7 ,DSGהילוכים

מהירות מרבית

קמ"ש

194

206

תאוצה  100-0קמ"ש

שניות

10.7

9.6

צריכת דלק בנסיעה עירונית

ליטר  100 /ק"מ

6.0

6.1

צריכת דלק בנסיעה בין עירונית

ליטר  100 /ק"מ

4.2

4.3

צריכת דלק בנסיעה משולבת

ליטר  100 /ק"מ

4.9

5.0

גרם  /ק"מ

112

116

משקל עצמי*

ק"ג

1,339

1,362

משקל מורשה

ק"ג

586

583

משקל כולל

ק"ג

1,850

1,870

אורך

מ"מ

4,659

4,659

רוחב

מ"מ

1,778

1,778

גובה

מ"מ

1,438

1,438

מרחק סרנים

מ"מ

2,648

2,648

קוטר סיבוב

מטר

11.1

11.1

קיבולת מיכל דלק

ליטר

55

55

נפח תא מטען

ליטר

510

510

רוחב בין בתי גלגלים

ליטר

1,008

1,008

אורך

ליטר

1,092

1,092

מס' צילינדרים  /שסתומים לצילינדרים

פליטת  CO2משולבת

משקלים

מידות

 125כ"ס
1,395

תיבת הילוכים

• צמיגים רחבים R16 205/55

• פנסי ערפל בפגוש הקדמי
• תאורת לד בלוחית הרישוי
• פנסי איתות מובנים במראות הצד
• בתי מראות וידיות בצבע הרכב

נפח מנוע

סמ"ק

1.4

ליטר TSI

* נתון המשקל העצמי כולל מיכל דלק מלא עד  90%ואת משקל הנהג ( 75ק"ג) .נתוני המשקל העצמי והמורשה עשויים להשתנות בהתאם לאבזור הרכב .נתוני צריכת הדלק המופיעים בקטלוג מבוססים
על משקל הרכב ללא תוספת אבזור .התמונות להמחשה בלבד וכוללות תוספות שאינן חלק מהמפרט .החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי במפרט הרכב ללא הודעה מוקדמת .ט.ל.ח
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