
 ציון מערכות בטיחות דגם

 
 

 1.0 האצ'בק הונדה סיוויק

בקרת שיוט אדפטיבית, זיהוי 
בלימה אוטונומית  תמרורים,

זיהוי הולכי  ,קמ"ש 120מעל 
, אורות סייען פקקיםרגל, 

 גבוהים אוטומטיים

 
12 
 
 

 
 "אלגנס" 1.5הונדה סיוויק סדאן 

בלימה בקרת שיוט אדפטיבית, 
, קמ"ש 120אוטונומית מעל 
 זיהוי הולכי רגל, זיהוי תמרורים,
אורות גבוהים סייען פקקים, 

 אוטומטיים

 
12 

 
 "ספורט" 1.5 האצ'בק  הונדה סיוויק

בלימה בקרת שיוט אדפטיבית, 
, קמ"ש 120אוטונומית מעל 
 זיהוי הולכי רגל, זיהוי תמרורים,
אורות , פנסי לדסייען פקקים, 

 גבוהים אוטומטיים

14 

 
 

 "ספורט +" 1.5 האצ'בק הונדה סיוויק

בלימה בקרת שיוט אדפטיבית, 
, קמ"ש 120אוטונומית מעל 
זיהוי הולכי רגל, זיהוי תמרורים, 

, ניטור שטחים סייען פקקים
תנועה חוצה  מתים, התראת

, אורות גבוהים פנסי לדמאחור, 
 אוטומטיים

19 

 
 טויוטה פריוס

בקרת שיוט אדפטיבית, זיהוי 
גבוהים אורות תמרורים, 
 פנסי לד, אוטומטיים

6 

 
 (GLI -)פרט ל 4טויוטה ראב 

בקרת שיוט אדפטיבית, זיהוי 
תמרורים, אורות גבוהים 

 אוטומטיים
4 

 
 C-HRטויוטה 

בקרת שיוט אדפטיבית, זיהוי 
תמרורים, אורות גבוהים 

 אוטומטיים, זיהוי הולכי רגל
 )פרט לטורבו בנזין(

7 

 
 "פרימיום"יונדאי איוניק 

 120בלימה אוטונומית מעל 
בקרת שיוט אדפטיבית, קמ"ש, 

 זיהוי הולכי רגל
9 

 
 

 "סופרים"איוניק יונדאי 

 120בלימה אוטונומית מעל 
בקרת שיוט אדפטיבית, קמ"ש, 

ניטור שטחים מתים, התראת 
תנועה חוצה מאחור, זיהוי 

 הולכי רגל

14 

 
 יונדאי קונה

 120בלימה אוטונומית מעל 
שטחים מתים, ניטור קמ"ש, 

התראת תנועה חוצה מאחור, 
 זיהוי הולכי רגל

12 

, , זיהוי הולכי רגלפנסי לד 2.0 3מאזדה 
 אורות גבוהים אוטומטיים

6 

 
 "פרימיום פלוס" 6מאזדה 

 120בלימה אוטונומית מעל 
, זיהוי הולכי רגל, אורות קמ"ש

 פנסי לדגבוהים אוטומטיים, 
10 

זיהוי הולכי רגל, אורות גבוהים  "פרימיום" CX5מאזדה 
 פנסי לדאוטומטיים, 

6 

 120בלימה אוטונומית מעל  סקודה אוקטביה
 קמ"ש

4 
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)כל  "אקסקלוסיב"סקודה אוקטביה 
 המנועים(

 120בלימה אוטונומית מעל 
 קמ"ש, ניטור שטחים מתים

7 

 120בלימה אוטונומית מעל  סקודה סופרב "אמבישן" ו"סטייל"
, קמ"ש, בקרת שיוט אדפטיבית
ניטור שטחים מתים, התראת 

 מאחורתנועה חוצה 

11 

 120בלימה אוטונומית מעל  "אמבישן"סקודה קודיאק 
 קמ"ש, בקרת שיוט אדפטיבית

6 

 
 500Xפיאט 

 120בלימה אוטונומית מעל 
קמ"ש,בקרת שיוט 

 פטיבית,ניטור שטחים מתיםדא
9 

 
 

 "פרימיום" 3008פיג'ו 

זיהוי הולכי רגל, אורות גבוהים 
אוטומטיים, ניטור שטחים מתים 

אקטיבי, התראת תנועה חוצה 
מאחור, בלימה אוטונומית מעל 

קמ"ש, זיהוי תמרורים,  120
 בקרת שיוט אדפטיבית

17 

 
 

 "פרימיום" 5008פיג'ו 

זיהוי הולכי רגל, אורות גבוהים 
אוטומטיים, ניטור שטחים מתים 

אקטיבי, התראת תנועה חוצה 
מאחור, בלימה אוטונומית מעל 

קמ"ש, זיהוי תמרורים,  120
 בקרת שיוט אדפטיבית

17 

 
 קיה נירו

 120בלימה אוטונומית מעל 
קמ"ש, בקרת שיוט אדפטיבית, 

 זיהוי הולכי רגל
9 

 
 קיה ספורטאז'

 120בלימה אוטונומית מעל 
קמ"ש, זיהוי הולכי רגל, אורות 

 גבוהים אוטומטיים
8 

 
 "אורבן" קיה סורנטו

 120בלימה אוטונומית מעל 
קמ"ש, זיהוי הולכי רגל, בקרת 

 שיוט אדפטיבית
9 

 
 לקשרי LTשברולט מאליבו 

זיהוי הולכי רגל, ניטור שטחים 
מתים, התראת תנועה חוצה 

מאחור, אורות גבוהים 
 אוטומטיים

9 

 


