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Ambition רמת  גימור

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

אביזרי תפעול

הגה כוח מתכוונן לגובה ולעומק אלקטרו מכני Servotronic - תלוי מהירות, טלסקופי קורס
מראות צד מופעלות חשמלית עם איתות מובנה במראות

פונקציית שטח OFF ROAD )במנוע 2.0(
מפשיר אדים ומים מובנה במראות הצד

מאותתי צד בנגיעה אחת )לעקיפות מהירות 3 איתותים(
ארבעה חלונות חשמליים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים

נעילה מרכזית ושני שלטי מפתח קפיץ

VarioFlex שלושה מושבים אחוריים נפרדים בעלי מערכת קיפול ניתנים להסרה- מערכת
מחשב דרך 

תאורת תא מטען

שקע 12V  קדמי+מצת  וכן בתא מטען
משענת יד קדמית מתכווננת

מושב אחורי מרכזי מתקפל לשולחן עם מתקן כוסות ומשענת יד
מזגן בקרת אקלים מפוצל לנהג ולנוסע, 2 אזורי אקלים Climatronic + פתחי יציאה אחוריים בקונסולה המרכזית

Aux-שקע כניסה ל
פסי נשיאה )ריילסים( שחורים לגג

עיצוב ודיפון

הגה כוח 4 צלעות מצופה עור
בלם יד וידית הילוכים מצופים עור

מגש אחורי ניתן להסרה לנוחות הטענה
ערכת רשתות תא מטען

דיפוני פנים יוקרתיים ועיטורים דמויי טיטניום

אביזרי בטיחות

  ABS+MSR+ASR+EDS+HBA :הכוללת  ESP- Electronic Stability Program מערכת בקרת יציבות

Anti- locking Brake System ABS מערכת בלמי

Electronic Braking effect distributor between the axels  EBV מערכת

מערכת Torque Moment Regulation MSR- למניעת נעילת/ החלקת גלגלים

ASR-anti skidding regulation למניעת החלקת גלגלים בתחילת נסיעה
HBA-hydraulic braking assist- מערכת בלימת עזר הידראולית

מתג לניתוק כרית אויר קדמית )נוסע(
6 כריות אויר

פנסי ערפל קדמיים עוקבי פנייה ופנס ערפל אחורי

)comming home, leaving home( סייע תאורה

פתרונות אחסון

תא אחסון מתחת למשענת היד המרכזית
תא כפפות מואר

תאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות+ צידי תא מטען

מערכת שמע

  cd 2 כולל נגןDin בגודל Swing רדיו-דיסק מקורי מדגם

רמקולים קדמיים סט קומפוננט 2 וופרים+ 2 טוויטרים

אבזור נוסף

Moon R16, 215/60 חישוקי סגסוגת קלה דגם
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 )Ambition בנוסף על הקיים ברמת הגימור( Experience רמת  גימור

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

אביזרי תפעול

כוונון גב תחתון במושבים הקדמיים
גלגל הגה Multifunction לשליטה על הרדיו

MaxiDot צג נתונים דיגיטלי
תאורת צד קדמית לכניסה נוחה מובנית במראת הצד

שמשות כהות בחלונות האחוריים
סייע חנייה

פסי נשיאה כסופים

אביזרי בטיחות

8 כריות אויר
פנסי ערפל קדמיים מסוג עוקב פנייה

חיישני חנייה קדמיים ואחוריים

מערכת שמע

רדיו-דיסק מקורי מדגם Bolero בגודל 2Din כולל Changer ל-6 דיסקים

רמקולים אחוריים סט קומפוננט 2 וופרים+ 2 טוויטרים

אבזור נוסף

Dolomite R17 225/50 חישוקי סגסוגת קלה דגם

צבעי הרכב

Cappuccino Beige metallic - 4K Mato Brown metallic - 1MBrilliant Silver metallic - 8E

Corrida Red uni - 8T Pacific Blue uni - Z5Candy White uni - 9P

Tangerine Orange - M2 Amazonian Green metallic - 7RRosso Brunello metallic - X7

Platin Grey metallic - 2GAqua Blue metallic - 3U Black Magic pearl effect - 1Z
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TDI CR DPF 2.0, 140 כ"סTSI 1.2, 105 כ"סמנוע

OHC ,בנזין טורבוDOHC ,טורבו-דיזל, מגדש טורבו בעל להבים עם כוונון עצמי

44מספר צילינדרים

1,1971,968נפח )סמ"ק(

105/5,000140/4,200 הספק מרבי )כ"ס/סל"ד(

17.8/1,500-3,50032.6/1,750-2,500מומנט מרבי )נ"מ/סל"ד(

EU5 EU5 תקן פליטת מזהמים

סולרנטול עופרת 95 אוקטןדלק

ביצועים

187 )190(173מהירות מרבית )קמ"ש(

10.2 )9.9(12.0תאוצה 0-100 קמ"ש )שנ'(

צריכת דלק על פי תקן EU 99/100** )ליטר/100ק"מ(

7.6 )7.1(  8.0 - עירונית

5.8 )5.3(5.8 - בינעירונית

6.5 )6.0(6.6 - משולבת

169 )157(154פליטת CO2 )גר'/ק"מ(

10.3קוטר סיבוב )מטרים(

הנעה

4x4                                                                        4x2סוג

מצמד כפול קו-אקסיאלי עם הפעלה אלקטרו-הידראוליתמצמד כפול קו-אקסיאלי עם הפעלה אלקטרו-הידראוליתמצמד

ידנית 6 הילוכים / אוטומטית, 6 הילוכים DSGאוטומטית, 7 הילוכים DSGתיבת הילוכים

 משקל ומימדים

1,555 )1,530(1,375משקל עצמי - כולל נהג )ק"ג(***

545545עומס מורשה - ללא נהג )ק"ג(

2,100 )2,075(1,920משקל כולל )ק"ג(

אורך/רוחב )מ"מ(

גובה )מ"מ(

רוחב סרנים )מ"מ(

416/1580/1760נפח תא מטען )ל'(

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 פנימי, קליפר צף עם בוכנה יחידהבלמים קדמיים

בלמי דיסקבלמים אחוריים

היגוי ישיר מסוג סבבת ופס שיניים עם הגה כוח אלקטרו-מכאנימערכת היגוי

7.0J x 16                 / 7.0J x 17חישוקים

R16 / 225/50                 R17 215/60צמיגים

נוזלים

60נפח מיכל הדלק  )ליטרים(

דגם
נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ

דרגת זיהום*
בינעירוניעירוני

7 DSG TSI 1.2/105  8.05.75
TDI CR 2.0/1407.15.3 ידני

7 DSG TDI CR 2.0/1407.65.8
EC 715/2007*692/2008A נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה

2009 התשס"ט  בפרסומת(  מנועי  ברכב  אוויר  זיהום  נתוני  )גילוי  נקי  אוויר  תקנות  לפי  מחושבת  *הדרגה 

זיהום מזעריזיהום מירבי 14 1513121110987654321

(Experience)(Ambition) 

(Experience)(Ambition)     

מנוע ה-TSI חסכוני יותר ונהנה מתצרוכת דלק 

נמוכה בהרבה ממנועי בנזין אחרים הודות לנפחו 

הקטן יותר, משקלו הקל ולמגדש הטורבו

מנוע ה-TSI זכה בשנת 2009 בתואר היוקרתי הבינלאומי חסכון

THE GREEN ENGINE OF THE YEAR כשהוא משאיר מאחור

מנועים ירוקים אחרים, דוגמת המנועים ההיברידים

סביבה מנוע ה-TSI משיג נתוני הספק ומומנט 

פיתול גבוהים יותר ממנועי בנזין, בזכות

שילוב של הזרקה ישירה ומגדש טורבו

עוצמה

1793/4223

1691   

2578

)( - ידני

12
13


