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Ambition רמת גימור

עיצוב ודיפון
# הגה כח 4 צלעות עם ציפוי עור

# בלם יד וידית הילוכים מצופי עור

# מגש אחורי ניתן להסרה לנוחות הטענה

# דיפוני פנים יוקרתיים ועיטורים דמויי טיטניום

אביזרי בטיחות
ABS+MSR+ASR+EDS+HBA :הכוללת ESP מערכת בקרת יציבות #

ABS - Anti-Locking Brake System מערכת בלמי #

EBV - Electronic Braking effect distributor between the axels מערכת #

# מערכת MSR - Torque Moment Regulation – למניעת נעילת/החלקת גלגלים

# מערכת TPM לניטור לחץ  אוויר בצמיגים

# מערכת ASR - Anti-Skidding Regulation למניעת החלקת גלגלים בתחילת נסיעה

  HBA -Hydraulic Breaking Assist מערכת בלימת עזר הידראולית #

# מתג לניתוק כרית אוויר קדמית )נוסע(

# 6 כריות אוויר

# פנסי ערפל קדמיים ופנס ערפל אחורי

Coming Home - סייען תאורה אוטומטי #

# נקודת עיגון Isofix - להתקנה קלה של מושבי בטיחות

פתרונות אחסון
#  תא אחסון מתחת למשענת היד המרכזית

# תאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות ובצידי תא המטען

# ערכת רשתות לתא מטען

# תא כפפות מואר 

אבזור נוסף
215/60 R16 צמיגים  #

 Moon חישוקי סגסוגת קלה מדגם  #

#  אופציה לגג כסף/ לבן/ שחור )מותנה בקומבינציה קיימת(

AUX 2 כולל שקעDin בגודל Swing רדיו-דיסק מקורי מדגם  #

#  רמקולים קדמיים סט קומפוננט 2 וופרים+ 2 טוויטרים

מערכת שמע

אביזרי תפעול
# נעילה מרכזית

# שני שלטי מפתח קפיץ הכוללים מרימי שמשות

# ארבעה חלונות חשמליים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים

# הגה כח Servotronic מתכוונן לגובה ולעומק - תלוי מהירות, טלסקופי קורס

# לחצני שליטה מגלגל ההגה על מערכת הרדיו )בדגמי 1.4 ו- 1.8 בלבד(

# מראות צד מופעלות חשמלית עם איתות מובנה 

# מפשיר אדים מובנה במראות הצד

# מאותתי צד בנגיעה אחת )לעקיפות מהירות 3 איתותים(

# מערכת VarioFlex - שלושה מושבים אחוריים נפרדים בעלי מערכת קיפול הניתנים להסרה

# מושבים קדמיים מתכווננים לגובה

# מחשב דרך

# תאורת תא מטען

# שקע 12V בתא המטען

# משענת יד קדמית מתכווננת

# מחזיק כוסות בגב המושב האמצעי

# מערכת בקרת אקלים Climatronic מפוצלת לנהג ולנוסע בעלת 2 אזורי אקלים  

# פתחי יציאה אחוריים למזגן 

# פסי נשיאה בצבע שחור

# פונקציית שטח off-road )במנוע 1.8 בלבד(



)Ambition בנוסף על הקיים ברמת הגימור(  Elegance רמת גימור

 * התמונות להמחשה בלבד וכוללות תוספות שאינן חלק מהמפרט. החברה רשאית לשנות את המפרט בכל עת. המפרט המחייב הינו כפי
  שמופיע ע״ג ההזמנה באולם התצוגה. ט.ל.ח.

אבזור נוסף
225/50 R17 צמיגים #

Dolomite חישוקי סגסוגת קלה מדגם #

אביזרי תפעול
# מערכת בקרת שיוט

# כוונון גב תחתון במושבים הקדמיים

# לחצני שליטה מגלגל ההגה על מערכת הרדיו

MaxiDot צג נתונים דיגיטלי #

# תאורת צד קדמית לכניסה נוחה מובנית במראות הצד 

# שמשות כהות בחלונות האחוריים

# מערכת סיוע לחנייה

# פסי נשיאה בצבע כסף

אביזרי בטיחות
)Ambition 8 כריות אוויר )2 כריות אוויר כתוספת לרמת גימור #

# פנסי ערפל קדמיים עוקבי פנייה

# חיישני חנייה קדמיים ואחוריים

עיצוב ודיפון
Dune ריפוד בד מהודר מדגם #

מערכת שמע
 # רדיו דיסק מקורי מדגם Bolero בגודל 2Din הכולל מסך

SD מגע, מחליף דיסקים מובנה ותמיכה בכרטיס  

# רמקולים אחוריים סט קומפוננט 2 וופרים + 2 טוויטרים

פתרונות אחסון
# תא אחסון למשקפיים

# תא אחסון תחת מושב הנוסע במושב הקדמי

Shark Blue - H3

בשילוב גג שחור

# הגה כח 3 צלעות עם ציפוי עור

# חלונות אחוריים כהים

# פסי צד דקורטיביים בצבע שחור בשילוב כרום

# פסי נשיאה בצבע כסף

# ריפוד בד שחור בדוגמא ייחודית

  225/50 R17 צמיגים #

# חישוקי סגסוגת מדגם Annapurna )כסוף( לדגמי 1.2 ו-Matterhorn )שחור( לדגמי 1.4+1.8  

# אופציה לגג שחור בליווי בתי מראות בצבע שחור

צבעים

Platin Grey metallic - 2G

Candy White uni - 9P

Mato Brown metallic - 1M

Annapurna חישוקי סגסוגת מדגםMatterhorn חישוקי סגסוגת מדגם

)Ambition בנוסף על הקיים ברמת הגימור(  Adventure איבזור נוסף לדגם
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**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

זיהום מזעריזיהום מירבי 14 1513121110987654321
2004/3EC :נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה. תקן*

skoda.co.il

1.8 ל׳ TSI 153 כ״ס 1.4DSG ל׳ TSI 122 כ״ס 1.2DSG ל׳ TSI 105 כ״ס 
טורבו בנזין הזרקת דלק ישירהטורבו בנזין הזרקת דלק ישירהטורבו בנזין הזרקת דלק ישירה

444מספר צילינדרים

1,1971,3901,798סמ“קנפח 

105/5,000122/5000153/4,300-6,200כ“ס/סל“דהספק מרבי

17.8/1,550-4,10020.3/1,500-4,00025.4/1,500-4,200קג“מ/סל“דמומנט מרבי 

EU5EU5EU5תקן פליטת מזהמים

נטול עופרת 95 אוקטןנטול עופרת 95 אוקטןנטול עופרת 95 אוקטןדלק

ביצועים
182192)175( 173קמ“שמהירות מרבית

10.69.0)11.8( 12.0שנ‘תאוצה 0-100 קמ”ש

**EU 99/100 ל‘/100 ק”מצריכת דלק על פי תקן

8.310.6)7.3( 7.6- עירונית

5.76.8)5.4( 5.6- בינעירונית

6.68.0)6.1( 6.3- משולבת

CO2 154189)142( 147גר‘/ק“מפליטת

10.310.310.3 מטריםקוטר סיבוב

הנעה
4X4קדמית 2X4סוג

מצמד כפול רטוב עם הפעלה הידראוליתמצמד כפול יבש עם הפעלה הידראוליתמצמד כפול יבש עם הפעלה הידראולית )מצמד דיסק הידראולי יחיד( מצמד

אוטומטית, 6 הילוכים DSGאוטומטית, 7 הילוכים DSG אוטומטית 7 הילוכים DSG )ידנית 6 הילוכים(תיבת הילוכים

משקל ומימדים
1,4051,540)1,340( 1,370 ק“גמשקל עצמי - כולל נהג

620ק“געומס מורשה - כולל נהג

1,9502,085)1,885( 1,915 ק“גמשקל כולל

1,793/4,223מ“מאורך / רוחב
1,691מ“מגובה

2,578מ“מרוחב סרנים
180מ“ממרווח גחון

750מקס‘ לק“גכושר גרירה עם בלמים
700750)670( 680 מקס‘ לק“גכושר גרירה ללא בלמים

416 )מושבים אחוריים מקופלים 1,580 / מושבים מוסרים 1,760(ל‘נפח תא מטען ללא גלגל רזרבי
321 )מושבים אחוריים מקופלים 1,485 / מושבים מוסרים 1,665(ל‘נפח תא מטען כולל גלגל רזרבי

5560                                                    55                                                                                                                           ליטריםנפח מיכל הדלק

שלדה
מתלי מקפרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט פיתול מייצבסרן קדמי
סרן מרובה חיבורים עם חיבורים אורכיים ורוחביים ומוט פיתול מייצבסרן אחורי

בלמים הידראוליים עם מעגל אלכסוני כפול וסיוע ואקום עם מגבר Dual Rateמערכת בלמים
בלמי דיסק עם קירור אוויר פנימיבלמים קדמיים
בלמי דיסקבלמים אחוריים

 הגה כוח אלקטרו-מכנימערכת היגוי
)7.0J X 16" )Ambition( ; 7.0J x 17" )Elegance / Adventure חישוקים

)R16 (Ambition( ; 225/50 R17 )Elegance / Adventure 215/60 צמיגים
( ידני (

מפרט טכני

תיבת מנוע
הילוכים

צריכת דלק ממוצעת כ״ס
בליטרים ל-100 ק"מ

דרגת 
זיהום 
אוויר בינעירוניתעירונית

1.2 TSI1057.35.47ידנית
1.2 TSIDSG 71057.65.66
1.4 TSIDSG 71228.35.79
1.8 TSIDSG 615310.66.814




