
צבעים חיצוניים לרכב

חישוקים

)GU0( אדום פטל מטאלי)GV8( חום סהרה מטאלי)GHN( ורוד אפרפר מטאלי)GAN( כסוף )GL5( כתום הדר מטאלי

חישוקי אלומיניום ״15
)PREMIER(

כיסויי גלגלים ״15
)LT+(

)GZ0( כחול קריבי מטאלי)GK2( אפור כהה מטאלי )GB0( שחור )GAZ( לבן פסגה)GG2( אדום
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כל הנתונים הינם נתוני מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלה כבסיס להשוואה אך ורק אל מול נתונים אשר נבדקו באופן דומה. ייתכנו שינויים במפרט הרכב הנמכר בישראל.
פרטים מדויקים ועדכניים יימסרו ע״י איש המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט שלעיל בכל עת.
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PREMIER

אבזור פנים ונוחות
PREMIERרמות גימור LT+

ריפודי בד

Leatherette ריפודי עור

הגה בציפוי עור

בקרת שיוט

משענת יד מרכזית לנהג

הגה מתכוונן לגובה

מושב נהג מתכוונן לגובה

4 חלונות חשמל

פתיחה וסגירה מהירה לחלון הנהג

ידיות דלת פנימית בגימור ניקל

מפשיר אדים אחורי

מזגן אוויר

שטיחונים

מדף אחורי )כיסוי תא מטען(

בטיחות
PREMIERרמות גימור LT+

10 כריות אוויר

בלימת חירום אוטונומית

מצלמת נסיעה לאחור

התראת סטייה מנתיב

התראת התנגשות קדמית

חיישני חניה אחוריים

עיגוני איזופיקס

מערכת בקרת יציבות

מידע ובידור
Apple CarPlay מערכת מולטימדיה מקורית תומכת

4 רמקולים

6 רמקולים

שליטה על הרדיו והטלפון מההגה

USB שקע

USB Type-C שקע

בלוטות׳ עם אפשרות לחיבור 2 מכשירים במקביל
אבזור חיצוני

ידיות דלתות ותא מטען בצבע הרכב

מראות בצבע הרכב, מתכווננות חשמלית, מחוממות

גריל קדמי מעוטר בכרום

תאורת יום

תאורה אוטומטית )מבוססת חיישן תאורה(

ספוילר אחורי בעיצוב ספורטיבי

חישוקי סגסוגת אלומיניום

KeyLess מפתח חכם עם כניסה והתנעה ללא מגע

ידיות דלתות בגימור ניקל

LED תאורת יום

עיטורי ניקל בכונסים דקורטיביים בפגוש התחתון

קורה B מושחרת בקו החלונות

חלון גג חשמלי

נפח מנוע )סמ״ק(

הספק מנוע )כ״ס / סל״ד(

מומנט מירבי )קג״מ / סל״ד(

CVT תיבת הילוכים אוטומטית

1,399

6,200 / 98

4,400 / 13.1

סוג בלמים קדמיים

סוג בלמים אחוריים

קוטר בלמים קדמיים )מ״מ(

קוטר בלמים אחוריים )מ״מ(

ABS מערכת

דיסק מאוורר

תוף

256

200

סוג

קוטר סיבוב

תאוצה )100-0 קמ״ש, שניות(

מהירות מירבית )קמ״ש(

תגבור חשמלי

10.4

12.6

179

מערכת הנעה

מערכת בלמים

מערכת היגוי

ביצועים

אורך )מ״מ(

רוחב )מ״מ(

גובה )מ״מ(

בסיס גלגלים )מ״מ(

משקל עצמי )ק״ג(

משקל כולל )ק״ג(

נפח מיכל דלק )ליטר(

מרווח ראש קדמי )מ״מ(

מרווח ראש אחורי )מ״מ(

מרווח כתפיים קדמי )מ״מ(

מרווח כתפיים אחורי )מ״מ(

מרווח מותניים קדמי )מ״מ(

מרווח מותניים אחורי )מ״מ(

מרווח רגליים קדמי )מ״מ(

מרווח רגליים אחורי )מ״מ(

)SAE קיבולת תא מטען )ליטר, תקן

3,655

1,595

1,483

2,385

1,138

1,447

35

991

940

1,290

1,265

1,224

1,220

1,060

838

313

מידות ומשקלים
מידות חיצוניות

משקלים

מידות פנימיות

אופציה
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חישוקים

)GU0( אדום פטל מטאלי)GV8( חום סהרה מטאלי)GHN( ורוד אפרפר מטאלי)GAN( כסוף )GL5( כתום הדר מטאלי

חישוקי אלומיניום ״15
)PREMIER(

כיסויי גלגלים ״15
)LT+(

)GZ0( כחול קריבי מטאלי)GK2( אפור כהה מטאלי )GB0( שחור )GAZ( לבן פסגה)GG2( אדום
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כל הנתונים הינם נתוני מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלה כבסיס להשוואה אך ורק אל מול נתונים אשר נבדקו באופן דומה. ייתכנו שינויים במפרט הרכב הנמכר בישראל.
פרטים מדויקים ועדכניים יימסרו ע״י איש המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט שלעיל בכל עת.

PREMIER


