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Superb Style Plug-in Hybrid

סקודה סופרב פלאג אין 
היברידית - הגירסה החדשה של 

סיפור ההצלחה.
זה לא סוד שסקודה סופרב היא אחד הרכבים הפופולאריים 

ביותר בישראל.
עכשיו היא עולה לליגה של הגדולים עם דגם IV  – סופרב 

בגירסה היברידית נטענת.

בעיקר  חיצונית קטנה  פנים  מתיחת  גם  קיבלה  היא  נכון,  אז 
בעזרת קישוטי כרום לגריל, לחלונות ולגלגלים, אבל את עיקר 

החידושים פועמים מתחת לפני השטח.

עם הנעה משולבת של מנוע בנזין 1.4 סמ”ק ומנוע חשמלי 116 כ”ס, 
שיוצרים הספק משולב של 218 כ”ס, הסופרב מגיעה לטווח נסיעה 

של יותר מ930 ק”מ!
ועושה את זה באלגנטיות ובלי הרבה רעש.
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בואו ניכנס אל תוך הרכב כדי לראות מה 
השתנה כאן.

סביבת הנהג והמרחב בתא הנוסעים, כמו בכל סופרב, מזמינות, 
תופס  אותו  החלל  למרות  המטען,  תא  וגם  ונוחות,  מרשימות 

המערך החשמלי, נותר גדול, יעיל ונוח להעמסה.

לגירסה  המותאמות  נוספות  תצוגות  תמצאו  המחוונים  ובלוח 
ההיברידית הזו  כמו לחצן הבורר בין תנועה היברידית לחשמלית.

כן, אתם לגמרי יכולים לבחור לנסוע אך ורק על חשמל.
הסופרב האמינה מבטיחה לכם נסיעה ששומרת על סביבה ירוקה וגם 

על קצב טוב של 120 קמ”ש.

Superb Style Plug-in Hybrid
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Superb Style Plug-in Hybrid

עכשיו שיצאנו לדרך, זה הזמן לבדוק 
את האיבזור:

בגיזרת המולטימדיה הסופרב מצויידת במסך מגע 8 אינצ’ 
 2 רמקולים,   8 וירטואלית,  הקלדה  של  פונקציה  עם  צבעוני 
אפשרות  וגם  אוטומטי  בלוטות’  חיבור  וכמובן   USB כניסות 

חיבור של הנייד דרך אפל קארפליי או אנדרואיד אוטו.
לכם  להתאים  תוכלו  שלה  הצבעוני  המכוונים  לוח  תצוגת  את 

באופן אישי.

ומה עוד?
בקרת אקלים עם 3 אזורים ופתחי אוורור למושבים האחוריים, כי כולנו 
יודעים איך זה מרגיש לשבת מאחור ולא להרגיש את המזגן ביום קיץ 

חם. מושבים קדמיים מתכווננים הכוללים 3 זכרונות כל אחד, 
ומושב מפנק לנהג עם תמיכה לגב תחתון ומערכת חימום. 

ואם כבר מדברים על חורף – מטריה נשלפת בדלת הנהג )תודו שזה מגניב(
גם בכל מה שקשור לטכנולוגיה מתקדמת הסופרב לא נשארת מאחור 

ללא  התנעה  וגם  יציאה  כניסה,  אוטומטית,  חניה  מערכת  עם  מגיעה  והיא 
מפתח, מראות צד עם קיפול חשמלי, חימום ואיתות מתז מיוחד לניקוי מצלמת 

הרוורס ואיך אפשר בלי סאן רוף!
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רגע!
הסופרב  את  לעצמכם  לרכוש  רצים  שאתם  לפני 

החדשה, לא שכחנו לדאוג גם לבטיחות שלכם והפעם, 
עם מערכות בטיחות מורחבות ויעילות במיוחד.

שימו לב לזה: מערכת הדלקה וכיבוי אוטומטית של האור 
עם  קדמיים  ערפל  פנסי  קמ״ש.   60 מעל  בנסיעה  הגבוה 

פונקציית פניה. מגבים עם חיישן גשם.
חיישני חניה היקפיים, עמעום אוטומטי של המראה האחורית 

ושל המראה בצד של הנהג, סיוע לזינוק בעליה וגם – התרעה 
על עייפות נהג.

כך שהסופרב תיקח אתכם הביתה בביטחון מושלם,
בכל שעה ובכל מצב.

בקרת  הכוללות  הבסיסיות  הבטיחות  למערכות  בנוסף  כמובן,  וזה 
שיט אדפטיבית ובלימת חירום )עד 210 קמ״ש(, כריות אוויר קדמיות, 

צידיות, כריות ראש, ואפילו כרית לברכי הנהג, )עם אפשרות נטרול 
לכרית הנוסע( עיגונים לחגורות הבטיחות ובלם יד חשמלי.

לכם  ומתחשק  עירוניים  באיזורים  הרבה  נוסעים  אתם  אם  בקיצור, 
להשתדרג לרכב אמין

שיעניק לכם נסיעה שקטה ובטוחה השומרת על סביבה ירוקה...

הנה – מצאתם!

Superb Style Plug-in Hybrid
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Superb Style Plug-in Hybrid

 כללי

הנעה
בנזין 1395 סמ”ק, 150 כ”ס, הזרקת דלק ישירה, מגדש 

טורבו

מנוע חשמלי בהספק מירבי של 116 כ”ס

הספק מירבי משולב )כ״ס בסל״ד(  160 ב- 5000-6000

מומנט מירבי משולב )נ”מ בסל”ד( 400 ב- 1600-3500

העברת הכח

תיבה אוטומטית GSD6, שישה הילוכים

מנופי העברת הילוכים בהגה

+SDX דיפרנציאל אלקטרוני מוגבל-החלקה

עיצוב, צבע ריפוד ודיפונים

משענת מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת, עם 
משענת יד ופתח העמסה מרכזי

קישוט הקונסולה הקדמית בדיפון בבז’
מוברש

גריל קדמי מדופן כרום

פסי קישוט בכרום בחלונות הצד

שלדה

בלמי דיסק לפנים ומאחור

Antaras חישוקי סגסוגת קלה באפור כהה מטאלי

45R18 / 235 צמיגים

ערכת תיקון תקרים

התרעה על לחץ אוויר נמוך בצמיגים

בטיחות וביטחון

תאורת LED סביב

מערכת Light Assist: הדלקה וכיבוי אוטומטיים 
של האור הגבוה, מעל 60 קמ״ש

פנסי ערפל קדמיים עם פונקציית פנייה

התרעה על עייפות הנהג

בקרת שיוט אקטיבית לנסיעה בכביש בין-עירוני 
הכוללת מגביל מהירות

בלימת חירום Front Assist )עד 210 קמ”ש( 

זיהוי הולכי רגל

תאורת יום אוטומטית

ESP מערכת בקרת יציבות

מגבים עם חיישן גשם

עמעום אוטומטי של המראה האחורית ושל מראת 
צד הנהג

כריות קדמיות, כריות צד קדמיות, כריות ראש 
וכרית לברכי הנהג

Autohold בלם יד חשמלי עם פונקצית

עיגונים לחגורת בטיחות מאחור ISOFIX, חיווי 
חגירה לפנים ומאחור, אפשרות לנטרול כרית 

אוויר לנוסע

עמעום אוטומטי של המראה האחורית ושל מראת 
צד הנהג

סיוע לזינוק בעליה
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ממדים

 4869 אורך כולל במ”מ 

 1864 רוחב כולל במ”מ

 1503 גובה כולל במ”מ

 2836 בסיס גלגלים במ”מ

660 - 1950 נפח תא המטען )ליטר(

 1042 מרחב ראש קדמי )מ”מ(

 1730 משקל עצמי )ק"ג(

 50 נפח מיכל הדלק )ליטר(

 13 קיבולת הסוללה )קוט”ש(

 62
 ,PTLW( טווח נסיעה חשמלי

ק”מ( 

 7.7 תאוצה, 0-100 קמ”ש, שניות

אבזור

מסך מגע פרימיום 8 אינצ' צבעוני, 8 רמקולים, 
שני USB, בלוטות' ,

גג שמש

קישור הטלפון הסלולארי באמצעות אפל 
קארפליי/אנדרויד אוטו

מושבים קדמיים עם כוונון חשמלי, זכרון למושב 
הנהג וחימום

משענת קדמית עם תא אחסון גדול

לוח מחוונים דיגיטלי צבעוני עם מגוון אפשרויות 
התאמה למשתמשים

גלגל הגה דו-חישורי, מצופה עור

בקרת אקלים עם שלושה איזורים, פתחי אוורור 
ליושבים מאחור וסינון

אקטיבי

מערכת חניה אוטומטית

כניסה ויציאה ללא הפעלת המפתח

התנעה ללא מפתח

LED חבילת תאורה פנימית

תאורת אווירה

מראות צד בצבע הגוף עם קיפול חשמלי, חימום 
ואיתות

סכי שמש קדמיים עם תאורת LED ומראות

• 7 כריות אוויר

• בלימה אוטומטית בעת חירום 

• בקרת שיוט אדפטיבית

• זיהוי הולכי רגל

• מצלמת נסיעה לאחור

• חיישני חגירת חגורות

• שליטה אוטומטית באור הגבוה

• התרעת עייפות נהג

פירוט מערכות הבטיחות 
המותקנות ברכב
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רמת אבזור בטיחותידגם

דרגה 5סקודה סופרב

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מדגם

דרגה 1.31משולבסקודה סופרב



Superb Style Plug-in Hybrid טויוטה אבלון
 Toyota Avalon Hybrid

 DOHC  i-VVTסוג מנוע
4 צילינדרים

2500נפח מנוע

215הספק מירבי )כ"ס(

מומנט מירבי )קג""מ/
סל""ד( מנוע בנזין

22.5/3600

מומנט מירבי )קג""מ/
סל""ד( מנוע חשמל

20.6

 אוטומטית היברידיתתיבת הילוכים
אלקטרונית רציפה

צריכת דלק עירוני/
 בינעירוני ליטר

ל 100 ק"מ
5.3/5.5

8 שניותתאוצה מ-0 ל-100

4976אורך כללי )מ"מ(

1849רוחב כללי )מ"מ(

1435גובה כללי )מ"מ(

 רדיוס סיבוב
מזערי )מ'(

11.4-11.8

מידת צמיגים
P215/55R17 
P235/45R18

455.6נפח תא מטען

 קיבולת מיכל
דלק )ל'(

50

5מס' מושבים

1650-1685משקל עצמי )ק"ג(

רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

רמת אבזור בטיחותידגם

דרגה 8טויוטה אבלון

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מדגם

דרגה 5.53משולב5.5בינעירוני5.3עירוניטויוטה אבלון

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

* נתוני צריכת הדלק הינם כפי שהתקבלו מהיצרן
* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

אחריות 7 שנים או 160,000 ק"מ על המערכת ההיברידית ועל הסוללה 9 שנים או 240,000 ק"מ המוקדם מביניהם

מפרט

XLE אבלון לימטדאבלון

מחירוןמחירון
₪ 299,900₪ 359,900

פירוט מערכת הבטיחות המותקנות:
• 10 כריות אוויר

• בקרת סטייה מנתיב
• ניטור מרחק מלפנים

• זיהוי כלי רכב בשטח מת
• בקרת שיוט אדפטיבית

• זיהוי הולכי רגל
• מצלמת רוורס

• חיישני לחץ אוויר

• זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
• חיישני חגורות בטיחות

• מערכת סטייה מנתיב אקטיבית
• שליטה באורות גבוהים

• בלימה אוטומטית בעת חירום
• זיהוי תמרורי תנועה )חלקי(

• זיהוי תנועה חוצה מאחור

מקרא:
• מערכת מותקנת בדגם הרכב

○ מערכת אופציונלית להתקנה
× מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
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דרגה 5.53משולב5.5בינעירוני5.3עירוניטויוטה אבלון

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

* נתוני צריכת הדלק הינם כפי שהתקבלו מהיצרן
* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

אחריות 7 שנים או 160,000 ק"מ על המערכת ההיברידית ועל הסוללה 9 שנים או 240,000 ק"מ המוקדם מביניהם

מפרט

XLE אבלון לימטדאבלון

מחירוןמחירון
₪ 299,900₪ 359,900

פירוט מערכת הבטיחות המותקנות:
• 10 כריות אוויר

• בקרת סטייה מנתיב
• ניטור מרחק מלפנים

• זיהוי כלי רכב בשטח מת
• בקרת שיוט אדפטיבית

• זיהוי הולכי רגל
• מצלמת רוורס

• חיישני לחץ אוויר

• זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
• חיישני חגורות בטיחות

• מערכת סטייה מנתיב אקטיבית
• שליטה באורות גבוהים

• בלימה אוטומטית בעת חירום
• זיהוי תמרורי תנועה )חלקי(

• זיהוי תנועה חוצה מאחור

מקרא:
• מערכת מותקנת בדגם הרכב

○ מערכת אופציונלית להתקנה
× מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
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Superb Style Plug-in Hybrid

טרגט מוטורס - יבוא מקבילטרגט מוטורס - יבוא מקביל

*3594
www.targetmotors.co.il :בקרו באתר

* ייתכנו שינויים קלים במפרט בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור
** מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב, התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.


