


SEDAN

SPORTIVO אפשרויות

מאפיינים שונים

SW



תצורות מרכב3

SW
השימושית

ביותר

  מקסימום פונקציונאליות
 סטייל הלייףפתרון מושלם בעידן
 הגדולה ביותר
 יותר אפשרויות



ומודרניתספורטיביתחזית 

DRLתאורת יום 
LEDבטכנולוגיית 

SWבדגמי 



פרקטי   מרכב סטיישן1.

בלבדSWבדגמי –גגון פסי אורך ל2.

הגדלת שדה הראיה-נוסף חלון צד3.

בלבדSWבדגם –כהיםחלונות אחוריים 4.

3

2

4

ההבדלרואים את 

מ"מ4,571:אורך 

מ"מ1,792: רוחב 

מ"מ1,512: גובה 

מ"מ2,638: בסיס גלגלים 



האווירודינאמיתושיפור יעילות ספורטיביספוילר גג אחורי למראה 

זההמראה : מאחור 

החזיתשל " שפה"משתלב ב, רחב ומוצקלמראה יחידות תאורה רוחביות



SWמושלםפתרון

 ליטר בקיפול מלא1,650-תא מטען גדול במיוחד

 40/60קיפול מושבים
 מנגנוןMagic seat לשיטוח מושבים אחוריים
  מפתח רחב ונוח לגישה
  כיסוי נגלל להסתרת הכבודה

וורסטילית גבוהה

SW
308SW :599ליטר

ליטרSW :537סיויק

'לSW :530טיפו
ליטרSW :530אוריס
ליטרSW :528סייד 

I30CW :528ליטר
ליטרSW :505אסטרה
ליטרSW :476פוקוס 



308 i30 FOCUS

631

308 i30

848

FOCUS

934

1,727 1,7551,738

CEE’D308FOCUS
i30

5

1,042 1,062 1,066 1,070

1,775

מרחק בין הדוושות לנקודת הירך במושב האחורי*

(מ"מ)מרווח רגלים קדמי 

(מ"מ)מרווח רגלים אחורי 

(מ"מ)* מרווח פנים כללי

TIPO SW: מרווח פנימי 

בסגמנטמהמובילות

TIPO SW

TIPO SW

TIPO SW



קומבינציות

קהלי מטרה

בנזין אוטומט1.6

טורבו דיזל כפול מצמד1.6

מערכות הנעה



בנזין1.6

אלומיניום 

ראש מנוע עשוי מאלומיניום להפחתת משקל 

זמינות 

ד"סל2,500משיא המומנט זמין מ 93%
E-torq

  טכנולוגיה אמינה ומוכחת

  שרשרת תזמון

 (בתנאי אמת)תצרוכת דלק מעולה

אוטומיתתיבת הילוכים 

 (  פלנטארית)אוטומט מלא

6יחסי העברה

לנסיעה חלקה ונוחה



טורבו דיזל1.6

טורבו

, גדישת טורבו בטכנולוגיית מסילה משותפת
המתקדם הכולל גיאומטריית עבודה משתנה 2דור 

MultiJet

מ"קג32.6מומנט עוצמתי

  תצרוכת דלק נמוכה במיוחד

 ש"קמ200מגיע ל

TCTתיבת הילוכים 

אוטומט כפול מצמד

6יחסי העברה

עצור וסע 

לחסכון בתצרוכת דלק והקטנת פליטות מזהמים

ECO MODE

נהיגה חסכונית בדלקתכנית 



נתונים טכניים

גל זיזים

ד"סל/ ס "כ

ד"סל/ מומנט 

תזמון שסתומים

E-torQ 1.6מנוע 16V

SOHC
5,500 / 110

4,500 / 15.5
שרשרת

תמסורת

סוג

מספר יחסי העברה
אוטומט פלנטרי

6+R

1.6 MultiJet2 16V

DOHC
3,750 / 120

1,750 / 32.6
רצועה

TCT  אוטומט

6+R



 SWנתונים טכניים

(ליטר/מ"ק)עירוני 

(ליטר/מ"ק)בינעירוני 

(ליטר/מ"ק)משולב 

קבוצת זיהום אוויר

ירוק

22.2
28.5
25.6

8

ביצועים

(שניות)ש "קמ100תאוצה ל 

(ש"קמ)מהירות מרבית 

11.7
192

10.4
200

1.6 E-torQ 16V1.6 MultiJet 2

10.8
21.7
15.8
14



COMFORT

LOUNGE

SW

ליין דגמים

4D

4D SPORTIVO
5D



ידני1.4

SW

מנועיםליין 

ידני טורבו1.4

אוטומט1.6

TCTSWטורבו דיזל 1.6

4D

4D5D

5D

5D



115,900

מחירים 

COMFORT SW

אוטומט1.6

TCT135,900טורבו דיזל 1.6



COMFORT

רמות גימור

כריות אוויר6•

מובילאי•
•TPMS
מראות צד חשמליות•

מראות בצבע הרכב•

חימום מראות צד•

ידיות כרום•

"16חישוקי •

שלט מפתח קפיצי•

פתיחה אוטומטית לדלת תא מטען  •

(60/40)מושב אחורי מפוצל •

גלגל הגה מצופה עור•

בלבדSWבדגם –LEDתאורת יום •

בקרת שיוט•

משענת יד קדמית•
•Uconnect multimedia 5”
•AUX / USB / BT AUDIO
BTדיבורית •
רמקולים6•

מההגה על מערכת שמע ודיבוריתשליטה •
•TFT 3.5”מחשב מידע מתקדם

•CITY MODE
תפעול ידני לתיבת ההילוכים האוטומטית•
חשמלחלונות 4•

בלבדSWבדגם –חלונות כהים •

בלבדSWבדגם –פסי אורך בגג •



צבעים

אדום להבהברונזהאפור כהה

אלגנטשחור 

ללא תשלום: לבן 

1,800₪:שאר הצבעים 

שמפניה פנינה

כחולכסוףלבן

ספורטיבובתמונות מרכב *



SWמושבים 

015
בד

אפור משולב שחור



"לוי יצחק"קוד 

קוד לוי יצחקרמת גימורדגם

COMFORTאוטומט1.6 SW737625

COMFORTטורבו דיזל אוטומט1.6 SW737623



טיפותוספות 

הערות  (מ"כולל מע)מחיר מכירה ללקוח SAPט "מקמוצר 

DVDFGDVD2,900זוג מסכי 

DVDFGDVO880אוזניות למסכי 2

FG402690קודנית

FXRE1890חישני נסיעה לאחור

FTIPA890מרים שמשות

FTIPB1,390מרים שמשות+קודנית

FTIPC1,890שמשותמרים + + SAVEאיתוראן 

FTIPD2,390מרים שמשות+SAVE+FLASHאיתוראן 

FXGPS3,990מצלמה+ מערכת ניווט מבוססת אנדרואיד
ספורטיבואינו מתאים לדגם 

וסטיישן בלבדסדאןמתאים לדגמי



מידות-SWמתחרים 

טיפוSWלטיפויתרון = אדום
SW

אוריס
TS

אסטרה
ST

308סיויק
SW

סייד
סטיישן

I30
CW

ראפיד
ספיסבק

פוקוס 
סטיישן

4,5714,5954,7024,5904,5854,5054,4854,3044,560אורך

1,7921,7601,8091,7701,8041,7801,7801,7061,823רוחב

1,5121,4851,5101,4801,4711,4851,5001,4591,510גובה

2,6382,6002,6622,5952,7302,6502,6502,6022,648בסיס גלגלים

+++++++++שיוטבקרת

"9"5כולל-”9.7-"7"7"5מולטימדיה

661361דרגת בטיחות משרד תחבורה / 6666

115,900-132,900135,900134,900132,900133,900109,990130,000מחיר לדגם בנזין אוטומט

-------136,900-מחיר לדגם היברידי אוטומט

138,000--133,900----135,900מחיר לדגם דיזל אוטומט

SWלטיפויתרון = אדום

חלל פנימי שימושי יותר להעמסה , מרווח פנימי גדול יותר= הגבוהה ביותר •



תודה


