
 Trendline 105 כ"ס - רמת גימור TSI 1.2 ליטר

אבזור

אביזרי בטיחות
 ABS- Anti Locking Brake System מערכת  •
 EDL- Electronic Differential Lock מערכת  •

 TCS- Traction Control System מערכת •
ESP- Electronic Stability Program מערכת  •

 BAS- Brake Assist System מערכת  •
מערכת Hill Hold למניעת הידרדרות   •

זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע לצידו  •
מתג לניתוק כרית האויר הקדמית בצד הנוסע  •

זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע לצידו   •
זוג כריות אוויר וילון לאורך הרכב  •

חגורות בטיחות פירוטכניות מלפנים  •
חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה  •

3 משענות ראש אחוריות מונמכות להגדלת שדה הראייה  •
נקודות עיגון Isofix להתקנה קלה של מושבי בטיחות לילדים  •

אבזור פנימי
גלגל הגה, בורר הילוכים ובלם יד מצופים עור   •

Cardeol ריפוד בד מסוג  •
מושב נהג מתכוונן לגובה  •

משענת יד קדמית מרכזית בעלת תא אחסון  •
מחזיקי כוסות מלפנים  •

תא כפפות ננעל מקורר ומואר  •

אבזור חיצוני
205/55 R16 צמיגים רחבים  •

פנסי איתות מובנים במראות הצד  •
בתי מראות וידיות בצבע הרכב  •

אביזרי תפעול
נעילה מרכזית עם שלט  •

חלונות חשמליים  •
מראות צד מתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים  •

הגה כוח מסוג Servotronic בעל קשיחות משתנה  • 
בהתאם למהירות הנסיעה 

מערכת בקרת אקלים מפוצלת לנהג ולנוסע לצידו  •
פתחי מיזוג לנוסעים מאחור  •

RCD310 מדגם MP3 רדיו דיסק מקורי קורא  •
• 8 רמקולים
מחשב דרך  •

אנטנה משולבת בשמשה  •
מראות איפור מוארות משולבות בסוככי השמש  •



מידע טכני

1,197סמ"קנפח מנוע מנוע ותיבת הילוכים
2/4מס' צילינדרים / שסתומים לצילינדרים

17.8/1,500-4,100סל"ד / קג"ממומנט מרבי
105/5,000סל"ד / כ"סהספק מרבי

DSG, 7 הילוכיםתיבת הילוכים

190קמ"שמהירות מרבית  ביצועים
10.9שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

7.3ליטר / 100 ק"מצריכת דלק בנסיעה עירונית
4.9ליטר / 100 ק"מצריכת דלק בנסיעה בין עירונית

5.8ליטר / 100 ק"מצריכת דלק בנסיעה משולבת
134גרם / ק"מפליטת CO2 משולבת

3דרגת זיהום

1,327ק"גמשקל עצמי*  משקלים
493ק"גמשקל מורשה

1,820ק"גמשקל כולל

4,644מ"מאורך  מידות
1,778מ"מרוחב
1,453מ"מגובה

2,651מ"ממרחק סרנים
11.1מטרקוטר סיבוב

55ליטרקיבולת מיכל דלק
510ליטרנפח תא מטען

* נתון המשקל העצמי כולל מיכל דלק מלא עד 90% וכולל את המשקל הנהג )75 ק"ג(. נתוני המשקל העצמי והמורשה עשויים להשתנות בהתאם לאבזור הרכב.

                1.2 ליטר TSI 105 כ"ס



אבזור

אביזרי תפעול
נעילה מרכזית עם שלט  •

חלונות חשמליים  •
מראות צד מתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים  •

הגה כוח מסוג Servotronic בעל קשיחות משתנה  • 
בהתאם למהירות הנסיעה 

מערכת בקרת אקלים מפוצלת לנהג ולנוסע לצידו  •
פתחי מיזוג לנוסעים מאחור  •

 RCD310 מדגם MP3 רדיו דיסק מקורי קורא  •
• 8 רמקולים

מחשב דרך מורחב  •
אנטנה משולבת בשמשה  •

מראות איפור מוארות משולבות בסוככי השמש  •
תאורת קריאה אישית מלפנים  •

שליטה מגלגל ההגה על מחשב הדרך ומערכת השמע*  • 
*למעט בדגמי 1.6 ליטר

אביזרי בטיחות
 ABS - Anti Locking Brake System מערכת  •
 EDL - Electronic Differential Lock מערכת  •

TCS - Traction Control System מערכת  •
ESP - Electronic Stability Program מערכת  •

 BAS - Brake Assist System מערכת  •
מערכת Hill Hold למניעת הידרדרות    •

זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע לצידו  •
מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע  •

זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו   •
זוג כריות אוויר וילון לאורך הרכב  •

חגורות בטיחות פירוטכניות מלפנים  •
חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה  •

3 משענות ראש אחוריות מונמכות להגדלת שדה הראייה  •
נקודות עיגון Isofix להתקנה קלה של מושבי בטיחות לילדים  •

אבזור פנימי
גלגל הגה, בורר הילוכים ובלם יד עם ציפוי עור   •

Cardeol ריפוד בד מדגם  •
מושב נהג מתכוונן לגובה  •

משענת יד קדמית מרכזית בעלת תא אחסון  •
מחזיקי כוסות מלפנים  •

תא כפפות ננעל מקורר ומואר  •

אבזור חיצוני
205/55 R16 צמיגים רחבים  •

פנסי איתות מובנים במראות הצד  •
בתי מראות וידיות בצבע הרכב  •

Trendline 105 כ"ס - רמת גימור TDI 122 כ"ס ו-1.6 ליטר TSI 1.4 ליטר

1.4 ליטר TSI 160 כ"ס - רמת גימור Highline, כוללת בנוסף:

אביזרי תפעול
מערכת בקרת שיוט  •

MP3 קורא RCD510 רדיו דיסק מקורי מדגם  • 
וכרטיסי SD עם מסך מגע 

Coming Home Leaving Home מערכת תאורה מסוג  •
• חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים

אביזרי בטיחות
פנסי ערפל משולבים בפגוש הקדמי  •

אבזור פנימי
מושבים קדמיים מתכווננים לגובה  •

Gloss עם ריפוד בד מדגם Comfort מושבים קדמיים  •

אבזור חיצוני
כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים  •

פסי כרום במסגרות שמשות הצד  •
 Navarra חישוקי סגסוגת מדגם  •

חלון זכוכית חשמלי בגג  •



מידע טכני
1.6 ליטר 1.6DSG TDI ליטר TDI ידנית1.4 ליטר TSI 160 כ"ס1.4 ליטר TSI 122 כ"ס

1,3901,3901,5951,595סמ"קנפח מנוע  מנוע ותיבת הילוכים
4/44/44/44/4מס' צילינדרים / שסתומים לצילינדרים

20.3/1,500-4,00024.4/1,500-4,50025.4/1,500-2,50025.4/1,500-2,500סל"ד / קג"ממומנט מרבי
122/5,000160/5,800105/4,400105/4,400סל"ד / כ"סהספק מרבי

DSG, 7 הילוכיםידנית, 5 הילוכיםDSG, 7 הילוכיםDSG, 7 הילוכיםתיבת הילוכים

202221190190קמ"שמהירות מרבית  ביצועים
9.88.311.711.7שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

7.77.55.75.6ליטר / 100 ק"מצריכת דלק בנסיעה עירונית
5.05.23.94.2ליטר / 100 ק"מצריכת דלק בנסיעה בין עירונית

6.06.04.54.7ליטר / 100 ק"מצריכת דלק בנסיעה משולבת
138139119123גרם / ק"מפליטת CO2  משולבת

4444דרגת זיהום

1,3801,3921,412   1,365ק"גמשקל עצמי*  משקלים
578593593   528ק"גמשקל מורשה

1,9201,9101,930   1,870ק"גמשקל כולל

4,6444,6444,6444,644מ"מאורך  מידות
1,7781,7781,7781,778מ"מרוחב
1,4531,4531,4531,453מ"מגובה

2,6512,6512,6512,651מ"ממרחק סרנים
11.111.111.111.1מטרקוטר סיבוב

55555555ליטרקיבולת מיכל דלק
510510510510ליטרנפח תא מטען

DSG TDI 1.6 ליטר 1.6 ליטר TDI ידנית 1.4 ליטר TSI 160 כ"ס 1.4 ליטר TSI 122 כ"ס

אבזור חיצוני
כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים  •

פסי כרום במסגרות שמשות הצד  •
 Navarra חישוקי סגסוגת מדגם  •

חלון זכוכית חשמלי בגג  •
* נתון המשקל העצמי כולל מיכל דלק מלא עד 90% וכולל את המשקל הנהג )75 ק"ג(. נתוני המשקל העצמי והמורשה עשויים להשתנות בהתאם לאבזור הרכב.

אחריות מלאה לשנתיים ללא הגבלת ק"מ )בהתאם לתנאי תעודת אחריות(. נתוני צריכת הדלק המופיעים בקטלוג מבוססים על משקל רכב ללא תוספת אבזור. המידע הנמסר בעלון 
זה הינו בעל אופי כללי בלבד. פולקסווגן והיבואן שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח


