רמת האבזור הבטיחותי6 :
רמת בטיחות נמוכה

רמת בטיחות גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות:
 7כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת בלימה אוטומטית בחירום
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת זיהוי הולכי רגל
 xמערכת לזיהוי רוכבי אופניים ואופנועים
מערכת זיהוי כלי רכב בשטח מת

מפרט טכני

CUPRA ATECA

מספר דלתות

5

משקל עצמי כולל נהג ק"ג

1,626

משקל כולל מותר ק"ג

2,170

נפח תא מטען  /בקיפול מושבים אחוריים ליטר

485

אורך מ"מ

4,386

רוחב מ"מ

1,841

גובה מ"מ

1,613

מרחק סרנים מ"מ

2,628

משקל מותר לגרירת גורר עם בלמים* ק"ג

2,100

משקל מותר לגרירת גורר ללא בלמים* ק"ג

750

נפח מיכל דלק ליטר
מנוע
נפח מנוע סמ"ק
תיבת הילוכים
הנעה

55
TSI Direct Injection
1,984

הספק מרבי )סל"ד  /כ"ס(

 300כ"ס )(5300-6500
(2000-5200) 40.8

מהירות מרבית )קמ"ש(

247

תאוצה  0-100קמ"ש )שניות(

4.9

תקן זיהום אוויר

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב

מערכת אופציונאלית להתקנה

 xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

זיהום אוויר:
דגם
 TSI 2.0 CUPRA ATECAל׳  300כ״ס

נתוני צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל100-
ק״מ*
8.8

משולב

דרגת
זיהום
15

**דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי
זיהום מירבי

זיהום מזערי

*נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה ,תקן715/2007*2018/1832DG :
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

4x4

הספק מרבי )סל"ד  /קו"ט(

מערכת הזרקת דלק  /סוג דלק

x
x

תיבת  7הילוכים ,אוטומטיתDSG ,

(5300-6500) 221

מומנט מרבי )סל"ד  /קג"מ (

x
x
x

מצלמת רוורס
חיישני חגירת חגורות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התראה במצב של עייפות או הסחת דעת
מערכת למניעת שיכחת ילד ברכב

הזרקה ישירה  /בנזין  98אוקטן
נטול עופרת
EU6AP

דגם זה עומד בפני התחלת ייצור ,לפיכך טרם קיבל את האישורים המתאימים במסגרת הליך התקינה האירופאית וטרם קיימים לגביו נתונים
מהימנים על צריכת הדלק ועל פליטת מזהמי האויר.
האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו .יתכנו הבדלים בין התיאור ,המידע ,הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה ,לבין הדגמים המשווקים על
ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת .היצרן ו/או החברה רשאים לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר את המפורט
במסמך זה לרבות מפרט הרכב ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת .התמונות להמחשה בלבד .המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת
הרכב שנחתם על ידי הלקוח .נכון למרץ  .2021ט.ל.ח.

*6331

CUPRA
AT E C A

בטיחות

2.0 TSI 300 HP

עיצוב פנים ונוחות

2.0 TSI 300 HP

חבילות איבזור

 7כריות אויר )כולל ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע(

Digital Cockpit

BLUE BLOOD

מערכת ניטור מרחק מלפנים Front Assist -

בורר מצבי נהיגה CUPRA Drive Select

מושב נהג עור כחול חשמלי כולל זכרונות

בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב Active Lane Assist -

מסך מולטימדיה  Touchתומך עברית "9.2

חימום במושבים

בקרת שיוט אדפטיבית Adaptive Cruise Control -

*Full link

ניטור שטחים מתים והתראת תנועה צולבת Blind Spot -

משטח טעינה אלחוטי

ניטור הולכי רגל Pedestrian Recognition

הנעה ופתיחת דלתות Keyless

חישוקי PUW

מערכת Exit Warning

בלם יד חשמלי

חישוקי PYA

מערכת Start & Stop

בקרת אקלים מפוצלת  2אזורים

התראה לעירנות הנהג Tiredness Recognition

מערכת סאונד Beats

חיישני חגורות בטיחות בכל המושבים

מושבי באקט בגימור בד ,כיוון ידני

מערכת סיוע בחניה

הגה בגימור עור CUPRA Sport

מצלמת 360

שליטה במערכות הרכב בגלגל ההגה

חיישני חניה

Front & Rear

מתלים אדפטיביים

עיצוב חוץ ותאורה

2.0 TSI 300 HP

תוספות

2.0 TSI 300 HP

גימור Copper Touch

תאורת אוירה היקפית
2.0 TSI 300 HP

חלון גג פנורמי

דלת תא מטען חשמלי ,פתיחה במחוות רגל
שקעי TYPE C

כסוף מטאלי L5L5

גלגל רזרבי קטן מידות

פנסים קדמיים ואחוריים בטכנולוגיית Full LED

לבן נבדה 2Y2Y

לבן B4B4

תאורת CUPRA Welcome Lights
פסי גג ומסגרות חלון בגימור Black Piano
כיסויי מראות Dark Chrome

מפלטים אחוריים כפולים
חישוקי סגסוגת מעוצבים

245/45 R19

פגושים ספורטיביים
” PYA 19

” PUW 19

” STD 19

מושבי באקט בד

מושבי באקט עור כחול

* אפשרות החיבור בישראל תלויה ביצרניות מערכות ההפעלה.
כמו כן ,בחירת האפליקציה נעשית על ידן ואין באפשרות  CUPRAבאשר היא להשפיע על כך.

אפור מטאלי S7S7

שחור פנינה 6J6J

אדום כהה יין E1E1

