
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
1.6CLASSIC, 1.6 ברמת גימור

 7 כריות אוויר
 מערכת בקרת סטייה מנתיב

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 ניטור מרחק מלפנים
 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי דו גלגלי

 זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
1.6EYESIGHT, 2.0EYESIGHT מקראברמת גימור

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 EC715/2007-EU2016/646ZD :XV 2.0 / EC715/2007-EU2017/1347AG :XV 1.6  תקן זיהום
 *נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה.

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי*
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מדד זיהום אוויר**נתוני צריכת דלק* )ליטר/100 ק"מ(דגם
 XV 1.6קבוצה 6.09בינעירוני8.5עירוני

 XV 2.0 EYESIGHTקבוצה 5.813בינעירוני8.7עירוני
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רמת האבזור הבטיחותי
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 7 כריות אוויר
 מערכת בקרת סטייה מנתיב

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 ניטור מרחק מלפנים
 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי דו גלגלי

 זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 זיהוי תמרורי תנועה

CLASSIC1.6 EYESIGHT 2.0 EYESIGHT 1.6דגם
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אוטומטית רציפה CVTתיבת הילוכים

16001,995נפח מנוע )סמ״ק(

1146,000/156 / 6,200הספק מירבי )כ״ס/סל״ד(

15.34,000/20.0 / 3600מומנט מירבי )קג״מ/סל״ד(

13.910.4האצה 0-100 קמ״ש )ש׳(

14.414.4צריכת דלק משולבת )ק״מ/ל׳(

CLASSIC1.6 EYESIGHT 2.0i EYESIGHT 1.6דגם

ות
מיד

4,465אורך )מ"מ(

1,800רוחב )מ"מ(

1,615גובה )מ"מ(

2,665בסיס גלגלים )מ"מ(

CLASSIC1.6 EYESIGHT 2.0i EYESIGHT 1.6דגם

זור
אב

 18" 17" 17"חישוקי סגסוגת קלה

•••מראות צד בצבע הרכב עם איתות וקיפול

•••שמשות אחוריות כהות

••פתיחה והנעה ללא מפתח

X-MODE•••

EYESIGHT••

•••7 כריות אוויר

•••מצלמה אחורית

••חיישני גשם ותאורה

8.0"8.0"6.5"מולטימדיה מקורית 

•••בלם חנייה חשמלי

•מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה

122שקע AUX ו- USB בקונסולה קדמית

מפוצלתמפוצלתאוטומטיתבקרת אקלים

CLASSIC1.6 EYESIGHT 2.0i EYESIGHT 1.6דגם
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