H I T T H E R OA D.
A N Y R OA D.

THE CUPRA LIFESTYLE

AT E C A

מפרט טכני

עיצוב חיצוני

בידור ושמע

מראות צד מושחרות

מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל "8
FULL LINK

חלונות אחוריים מושחרים

מערכת

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי

 - beats© Sound systemמערכת הכוללת  9רמקולים וסאבוופר

מסילות גג ופסי קישוט בגימור שחור

 4חיבורי  2 - USBקדמיים 2 ,אחוריים

פגושים ספורטיביים
שני מפלטים אחוריים כפולים (אגזוז)

נגן תקליטורים -
דיבורית

CD

BT

חישוקי סגסוגת "19
צמיגים 40/245

R19

גלגל חלופי קטן מידות ,לחיסכון במקום ובמשקל
חלון שמש פנורמי בהפעלה חשמלית

חיישנים ותאורה
חיישני חניה אחוריים וקדמיים עם תצוגה גראפית
מערכת סיוע בחניה

עיצוב פנימי

מערכת מצלמות מבט היקפי 360

מושבי ספורט עם ריפודי עור מלאים

חיישני אורות דרך

הגה וידית הילוכים בגימור עור

חיישני גשם

משענת יד אחורית

חיישן פתיחת תא המטען ללא מגע

שקע ( 12Vללא מצת)

פנסי  FULL LEDקדמיים

Top View

פנסי  LEDאחוריים

מפרט

ט כני

תאורת יום מסוג LED
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תאורת Coming Home / Leaving Home
תאורת אווירה משתנה בדלתות קדמיות
תאורת פנים הכוללת :תאורת קריאה  /רגלים  /תא כפפות  /תא מטען
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נוחות

מערכות עזר

מושב נהג מתכוונן חשמלית

מערכת שלדה אדפטיבית ()DCC

מושבים קדמיים עם חימום בשליטה נפרדת

מערכת (Electronic Stability Control) E.S.C
)Anti-Lock Braking System) A.B.S

מושבים קדמיים עם כיוון גובה/כיוון גב תחתון

מערכת

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת ל1/3 ,2/3-

מערכת  Auto Hold Functionהמסייעת בזינוק בעלייה

העברת הילוכים מגלגל הגה

מערכת  - Start & Stopלכיבוי ולהנעת המנוע בעצירות ,המונעת פליטת מזהמים מיותרים

שליטה מההגה על מערכות הרכב

מערכת להתראת עייפות

בלם יד חשמלי

מערכת להתראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים

התנעה ופתיחת דלתות ללא מפתח

Kessy

מראות צד עם הפשרת אדים ,מתקפלות ומתכווננות חשמלית
מראות צד עם

Welcome Light

מערכת  - Speed Limiterהגבלת מהירות על פי פרמטר שנקבע ע”י הנהג (בין  30ל 210-קמ”ש)
בורר מצבי נהיגה המאפשר התאמת תפקוד מערכות הרכב באופן אופטימלי,
לסגנון נהיגה נבחרComfort, Sport, CUPRA, Individual, Snow, Off-road :

בקרת אקלים דיגיטלית עם  2אזורי טמפרטורה ופתח איוורור למושבים האחוריים
נעילה מרכזית לרבות דלת תא המטען ומכסה מיכל הדלק
לוח מחוונים דיגיטלי -

Digital Cockpit

משטח טעינה אלחוטי

טכני
)TSI) Turbocharged Stratified Injection

נפח מנוע  1,984סמ"ק
תיבת  7הילוכים אוטומטית,

 DSGהנעה

בטיחות

הספק מרבי סל"ד  /קו"ט 221 / 5,300-6,500

מערכת ניטור מרחק לפנים ,המתריעה לנהג על אי שמירת מרחק ומבצעת בלימת חירום במקרה הצורך

הספק מרבי סל"ד  /כ"ס 300 / 5,300-6,500
מומנט מרבי סל"ד  /קג"מ 40.7 / 2,000-5,200

מערכת סטייה מנתיב אקטיבית

מהירות מרבית  245קמ"ש

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית
חבילת

הBlind Spot Detection-

לזיהוי כלי רכב ב״שטח מת״ ולהתראת תנועה צולבת מאחור

מערכת לניטור הולכי רגל
זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע
זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע
זוג כריות וילון

תאוצה  0-100קמ"ש  5.2שניות
צריכת דלק עירונית  11.2קמ"ל
צריכת דלק בין עירונית  15.3קמ"ל
צריכת דלק משולבת  13.5קמ"ל
מערכת הזרקת דלק  /סוג דלק הזרקה ישירה  /בנזין  98אוקטן נטול עופרת
תקן זיהום אוויר אירו

6BG

כרית אוויר קדמית לברכי הנהג

מפרט

ט כני

ניתוק כרית אוויר קדמית ימנית )לנוסע(
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תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים קדמיים
תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים אחוריים
מראת נהג מתכהה נגד סינוור
עוגני  ISOFIXבמושבים האחוריים והכנה לרצועות עיגון ()Top Tether

45

טבלאות זיהום ובטיחות

בטיחות:
קוד דגם

תיאור דגם

KH76GS

קופרה אטקה  2.0TSIל' 300 ,כ"ס אוטומט.

רמת האבזור
הבטיחותי
7

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת בטיחות נמוכה

רמת בטיחות גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בקופרה אטקה
7

כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב-״שטח מת״
זיהוי הולכי רגל

x
x
x

מצלמת רוורס
בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי רכב דו גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב

מערכת אופציונאלית להתקנה

x

מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

זיהום אוויר:
דגם
קופרה אטקה  2.0TSIל׳  300כ״ס

נתוני צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק״מ*
בין עירוני
עירוני
8.9

6.5

דרגת
זיהום
14

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי

זיהום מזערי

*נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה ,תקן715/2007*2017/1347BG :
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומות( התשס״ט 2009

מפרט

ט כני

מידות ונפחים
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סוג מרכב
אורך/רוחב/גובה (מ"מ)
רוחק סרנים (מ"מ)
נפח תא מטען (ליטר)
קיבולת מיכל דלק (ליטר)
במצב נסיעה עם נהג (ק"ג)
משקל גרור מרבי ללא בלמים (ק"ג)
משקל גרור מרבי עם בלמים ( 8%ק"ג)

A-SUV
1,611 / 1,841 / 4,363
2,628
485
55
1,615
750
2,100

סיאט מחויבת למדיניות של פיתוח מוצרים מתמשך ,ושומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים ,הצבעים והמחירים
ללא הודעה מוקדמת .המידע המופיע בחוברת יכול לשמש לפיכך לצורך הנחיה בלבד .למרות שחברת סיאט עושה כל
מאמץ שהמפרטים יהיו מדויקים בתאריך הפרסום ,עליך תמיד לבדוק את המידע העדכני בסוכנויות סיאט.
בשל המגבלות של תהליך הדפוס ,הצבעים המופיעים בחוברת עלולים להיות שונים מעט מצבע המכונית והחומרים בפועל.
המכונית וכל חלקיה ,וכן חלקי החילוף המקוריים ,תוכננו בהתאם לתקנות הקבועות בחוק לגבי צמצום ומניעה של פגיעה
באיכות הסביבה ,וזאת על ידי שימוש בחומרים ממוחזרים  /ניתנים למיחזור ונקיטת צעדים כדי לאפשר מיחזור המאפשר
שמירה ושיפור של איכות הסביבה.
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W W W. C U P R A O F F I C I A L . C O M

מה אם היינו אומרים לך
שהסוף הוא רק ההתחלה?
ג ל ה א ת ס ג נ ו ן ה ח י י ם ש ל ה .C U P R A -
48
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