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Electronic Stability Control E.S.C מערכת

Anti Locking Break System A.B.S מערכת

Traction Control System T.C.S מערכת

Emergency Break Assist E.B.A מערכת

Break Assist System B.A.S מערכת

מערכת ניטור לחץ אויר בצמיגים, כולל נורית התראה

4 בלמי דיסק )קדמיים מאווררים(

Auto hold function סיוע בזינוק בעלייה, לרבות Hill Hold מערכת

זוג כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

זוג כריות אויר צדיות לנהג ולנוסע

זוג כריות וילון

כרית אויר קדמית לברך )נהג(

ניתוק כרית אויר קדמית )לנוסע(

מערכת בקרת עייפות

חגורות בטיחות עם 3 נק' עיגון וכיוון לגובה

תזכורת לחגירת חגורות בטיחות

בלם יד אלקטרוני

עוגני ISOFIX והכנה לרצועות עיגון עליונות במושבים האחוריים

משענות ראש מתכווננות

מנגנון נעילת ביטחון אלקטרונית לדלתות האחוריות

בטיחותמידע טכני
6  הילוכיםתיבת הילוכים  DSG אוטומט

1,390נפח מנוע סמ"ק

5,800 / 110סל"ד / קו"טהספק מירבי

 5,800 / 150סל"ד / כ"ס

 4,000 - 1,500 / 24סל"ד / קג"ממומנט מירבי

TSI הזרקה ישירה מערכת הזנת דלק

START & STOP מערכת

197קמ"שמהירות מירבית

9.9שניותתאוצה 0-100 קמ"ש

10.63ק"מ / ליטרצריכת דלק - נסיעה עירונית

15.15ק"מ / ליטרצריכת דלק - נסיעה בין עירונית

13.15ק"מ / ליטרצריכת דלק - נסיעה משולבת

1,790ק"גמשקל עצמי כולל נהג

710ק"גמשקל מורשה

2,297 - 267ליטרנפח תא מטען

4,854מ"מאורך

1,904מ"מרוחב

1,720מ"מגובה

2,919מ"ממרחק סרנים

70ליטרנפח מיכל דלק

בנזין נטול עופרת 95 אוקטןסוג דלק

EU5תקן זיהום אויר

11תקן מדד ירוק

7מספר מושבים



אביזרי תפעול 
מספר מושבים: שורה ראשונה-2 מושבים, שורה שנייה-3 מושבים, שורה שלישית-2 מושבים

מושבים קדמיים עם כיוון אלקטרוני לגובה ולגב תחתון )מושב נהג עם זיכרון 12 מצבים(

מושבים קדמיים עם חימום אלקטרוני

EASY FOLD שורת מושבים שנייה מתפצלת, עם כיוון קדימה ואחורה, כיוון משענת גב ופונקציית

דלתות הזזה צידיות ודלת תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית

חלונות חשמל

חלון גג עם הפעלה חשמלית

מערכת חנייה אוטומטית

חיישני חנייה קדמיים ואחוריים

מצלמת רוורס

מערכת בקרת שיוט

מחשב דרך עם תצוגה דיגיטלית

חיישן גשם

חיישן אורות

Coming home תאורת
Day time running lights

בקרת אקלים עם 3 אזורי טמפרטורה ושליטה משורת המושבים השנייה

MP3 מערכת שמע מקורית עם מסך מגע צבעוני, קורא

8 רמקולים

AUX שקע
USB

Multifunction הגה

הגה קורס עם אפשרות כוונון לגובה ולעומק

הגה אלקטרו מכאני עם קשיחות מותאמת למהירות הנסיעה 

מראות צד מתחממות, מופעלות ומתקפלות חשמלית

נעילה מרכזית

Comfort מושבי עור מסוג

הגה 3 צלעות בריפוד עור

ידית הילוכים בריפוד עור

משענת יד קדמית עם אפשרות כיוון לגובה ולעומק, לרבות תא אחסון 

מראת נהג פנימית נגד סנוור

שני שקעי 12v בקונסולה המרכזית ובתא המטען

תא כפפות מרווח עם אפשרות קירור, תאורה פנימית ונעילה

סוככי שמש למושבים הקדמיים לרבות מראות עם כיסוי

מגשים נשלפים בגב המושבים הקדמיים

וילונות הצללה בחלונות הדלתות האחוריות

6 מחזיקי כוסות )שניים בכל שורה(

פתחי אוורור ומתגים בגימור כרום

תא אחסון סגור בדשבורד

תאי אחסון בדלתות קדמיות

תא אחסון למשקפיים

תאי אחסון בגב מושבים קדמיים

תאי אחסון סגורים ברצפת שורת המושבים השנייה

תאי אחסון בתא המטען

תאורה בתא המטען

מכסה תא מטען מודולארי ונשלף לשימוש מקסימאלי

אבזור פנימי  



צבעים

פנסים קדמיים מסוג הלוגן

מערכת שטיפת פנסים קדמיים

מראות צד בצבע הרכב עם איתות LED בגוף המראות

פגושים וידיות בצבע הרכב

גריל קדמי כרום

חלונות אחוריים מושחמים

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי

Contiseal 215/60 מסוג R16 צמיגים

חישוקי סגסוגת "16

אבזור חיצוני

ריפודים

  EC 715/2007*692/2008A  :צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק"מ  ע"פ בדיקת מעבדת תקן*

נתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מ
ציון ירוק משולבת עירוני  בין עירוני  דגם 

11 7.6 9.4 6.6 1.4 ליטר TSI, 150 כ"ס

מגיע עם רכב כחול / שחורמגיע עם רכב אדום / לבן

צמיגים

דגם האלהמברה מצויד בצמיגים בעלי אטימה עצמית מטכנולוגית 
Conti Seal. טכנולוגית ה- Conti Seal אוטמת תקרים באופן מיידי, 
ללא השפעה בכל הנוגע לנוחות הנסיעה, ומהווה פתרון חלופי לנסיעה 

עם צמיגים תקורים בבטחה עד למקום תיקון התקר.


