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חודשיםק"מאחריות
100,00024יצרן

100,00024פלאג איןבנזין היברידיפלאג אין
1.42.9

חודשיםק"ממרווח טיפולים
15,00012יצרן
15,00012יצרן

4מספר נוסעים (למעט הנהג)

צמיגים (מידה)
בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות

צריכת דלק (ליטר/100ק"מ)

בקרת מרחק הכוללת בלימת חירום
התראת נהג על עייפות

עיגונים למושבי בטיחות לילדים

כריות אויר

פנסי ערפל קדמיים + אחוריים

פנסי LED קדמיים עם מערכת מתזים טלסקופיים
נורות LED אחוריות עם חיווי כיוון דינמי

בטיחות
רוחב (מ"מ)
גובה (מ"מ)

נפח תא מטען (ליטר)

235/40R19

בלמים

485

גג שמש עם פתיחה חשמלית

חימום מושבים קדמיים

וו גרירה נשלף

מערכת בקרת שלדה דינמית להגדרת פרמטרים נבחרים 
בהתאם לצרכי הנהג ולסגנון הנהיגה

רמת האבזור הבטיחותי

•

PARK ASSIST מערכת חניה אוטומטית

אבזור וגימור

218

מנוע
סוג מנוע

156הספק מנוע בנזין (כ"ס)

קדמיתהנעה

iV PLUG-IN Hybrid
מס' בוכנות

1400נפח (סמ"ק)
מושב נהג מתכוונן חשמלית עם פונקיית זיכרון

פונקציית עיסוי במושב הנהג בשליטה חשמלית
ריפודי עור בשילוב עור מלכותי

מראות צד מתקפלות חשמלית עם פונקציית זיכרון
הגה מצופה עור

25.5/1550מומנט מנוע בנזין (קג"מ/סל"ד)

פתיחה וסגירה חשמלית של תא המטען בלחיצה אחת4

הספק מרבי משולב (כ"ס)

חישוקי סגסוגת קלה

62טווח נסיעה חשמלי מקסימלי (ק"מ)

אוטומטית - כפולת מצמדסוג תיבה
הילוכים

33.6מומנט מנוע חשמלי (קג"מ)

מצלמת רוורס ומצלמה 360
חיישן אורות

KEYLESS פתיחה והנעה חכמה ללא מפתח

דיבורית Bluetooth מובנית
מערכת מולטימדיה BOLERO "8 עם 8 רמקולים

שליטה מלאה מההגה על מערכת השמע והדיבורית
APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO שיקוף מסך

חיישן גשם

לוח מחוונים דיגיטלי בעל מספר תצוגות הניתנות להחלפה

משולבת

דרגה 2דרגת זיהום
זיהום אויר

דיסק מוצק

50

דיסק מאוורר קדמיים
אחוריים

1864

בלם חניה אלקטרומכני

1900כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)
148מרווח גחון (מ"מ)

1469

מידות ומשקלים

11.7קוטר סיבוב (מ')
750כושר גרירה (ק"ג)

224מהירות מרבית (קמ"ש)

ביצועים
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)

40מומנט מנוע משולב (קג"מ)

מערכת Driving Mode Select לבחירת מצב נהיגה

6

95
קיבולת מיכל דלק (ליטר)

סוג דלק

4962
2761
1655

רוחק סרנים (מ"מ)
משקל עצמי (ק"ג)

אורך (מ"מ)

7.7

מערכת דלק

אנטנת סנפיר

בקרת אקלים דיגיטלית דו אזורית
פתחי מיזוג אויר למושבים אחוריים

סייע תאורה בעת פתיחת הרכב / דימום מנוע

לוגו סקודה מואר בפתיחת דלתות

מפרט זה אינו מחייב וייתכנו בו שינויים קלים בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור. נתוני צריכת הדלק הינם נתונים שנתקבלו מהיצרן ע"פ בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, 
מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה. התמונה להמחשה בלבד * ט.ל.ח.
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חודשיםק"מאחריות
100,00024יצרן

100,00024פלאג איןבנזין היברידיפלאג אין
1.42.9

חודשיםק"ממרווח טיפולים
15,00012יצרן
15,00012יצרן

4מספר נוסעים (למעט הנהג)

צמיגים (מידה)
בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות

צריכת דלק (ליטר/100ק"מ)

בקרת מרחק הכוללת בלימת חירום
התראת נהג על עייפות

עיגונים למושבי בטיחות לילדים

כריות אויר

פנסי ערפל קדמיים + אחוריים

פנסי LED קדמיים עם מערכת מתזים טלסקופיים
נורות LED אחוריות עם חיווי כיוון דינמי

בטיחות
רוחב (מ"מ)
גובה (מ"מ)

נפח תא מטען (ליטר)

235/40R19

בלמים

485

גג שמש עם פתיחה חשמלית

חימום מושבים קדמיים

וו גרירה נשלף

מערכת בקרת שלדה דינמית להגדרת פרמטרים נבחרים 
בהתאם לצרכי הנהג ולסגנון הנהיגה

רמת האבזור הבטיחותי

•

PARK ASSIST מערכת חניה אוטומטית

אבזור וגימור
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מנוע
סוג מנוע

156הספק מנוע בנזין (כ"ס)

קדמיתהנעה

Tsi iV PLUG-IN Hybrid
מס' בוכנות

1400נפח (סמ"ק)
מושב נהג מתכוונן חשמלית עם פונקיית זיכרון

פונקציית עיסוי במושב הנהג בשליטה חשמלית
ריפודי עור בשילוב עור מלכותי

מראות צד מתקפלות חשמלית עם פונקציית זיכרון
הגה מצופה עור

25.5/1550מומנט מנוע בנזין (קג"מ/סל"ד)

פתיחה וסגירה חשמלית של תא המטען ללא מגע יד4

הספק מרבי משולב (כ"ס)

חישוקי סגסוגת קלה

55טווח נסיעה חשמלי מקסימלי (ק"מ)

אוטומטית - כפולת מצמדסוג תיבה
הילוכים

115הספק מנוע בנזין (כ"ס)

מצלמת רוורס
חיישן אורות

KEYLESS פתיחה והנעה חכמה ללא מפתח

דיבורית Bluetooth מובנית
מערכת מולטימדיה BOLERO "8 עם 8 רמקולים

שליטה מלאה מההגה על מערכת השמע והדיבורית
APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO שיקוף מסך

חיישן גשם

לוח מחוונים דיגיטלי בעל מספר תצוגות הניתנות להחלפה

משולבת

דרגה 2דרגת זיהום
זיהום אויר

דיסק מוצק

50

דיסק מאוורר קדמיים
אחוריים

1864

בלם חניה אלקטרומכני

1900כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)
148מרווח גחון (מ"מ)

1469

מידות ומשקלים

11.7קוטר סיבוב (מ')
750כושר גרירה (ק"ג)

224מהירות מרבית (קמ"ש)

ביצועים
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)

33.6מומנט מנוע חשמלי (קג"מ)

מערכת Driving Mode Select לבחירת מצב נהיגה

6

95
קיבולת מיכל דלק (ליטר)

סוג דלק

4962
2761
1655

רוחק סרנים (מ"מ)
משקל עצמי (ק"ג)

אורך (מ"מ)

7.7

מערכת דלק

אנטנת סנפיר

בקרת אקלים דיגיטלית דו אזורית
פתחי מיזוג אויר למושבים אחוריים

סייע תאורה בעת פתיחת הרכב / דימום מנוע

לוגו סקודה מואר בפתיחת דלתות

מפרט זה אינו מחייב וייתכנו בו שינויים קלים בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור. נתוני צריכת הדלק הינם נתונים שנתקבלו מהיצרן ע"פ בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב 
וממאפייני הנהיגה. התמונה להמחשה בלבד * ט.ל.ח.
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