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™ππ≤∞ :לפרטים

חפשו אותנו ב≠

 Æ≤∞∞π המדד מחושב לפי תקנות ¢אוויר נקי¢ ©גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת®¨ התשס¢ט™ FMVSS תקן Æנתוני היצרן עפ¢י בדיקת מעבדה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי דרגת זיהום נתוני צריכת דלק בליטרים ל≠∞∞± ק¢מדגם 
אוויר

Premium / EX ßל ≥Æ≥ בנזין ßעירוניקרניבל אוט±≥Æ∞∑בינעירוניπÆ∏משולב±±Æ≤±µ דרגה

מקרא:
  מערכת מותקנת בדגם הרכב

  מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

  ∂ כריות אוויר
  מערכת בקרת סטייה מנתיב 

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  בלימה אוטומטית בעת חירום

  ניטור מרחק מלפנים
 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל 
 זיהוי רכב דו גלגלי

  זיהוי כלי רכב בשטח מת
   מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 זיהוי תמרורי תנועה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם 

¥µ¥Ø¥µ≥Premium / EX 'ל ≥Æ≥ בנזין ßדרגה ∂קרניבל אוט

:Premium + EX ßל ≥Æ≥ בנזין ßפירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי קרניבל אוט

ALL NEW
∏ מקומות ישיבה



צבעי מרכב

Panthera Metal (P2M)

Nieve Blanca Perlada (SWP)©

Aurora Black (ABP)
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מידות ©מ"מ®

Silky Silver (4SS)

מערכת ההגה
כוח סבסבת מוט משונן בתגבור חשמלי 

                                    ¥∏µÆרדיוס סיבוב ©מ'® 

מתלים
קדמי ≠ תומכות מקפרסון¨ קפיצי סליל ומוט מייצב

אחורי ≠ נפרד רב חיבורי¨ קפיצי סליל ומוט מייצב

הזנת דלק
GDI הזרקת דלק ישירה ממוחשבת●

®ßנפח מיכל דלק ©ל∏∞

בלמים
דיסק מאווררקדמי

דיסקאחורי

אבזור
בנזין 
 ßל ≥Æ≥

EX 

בנזין 
 ßל ≥Æ≥

Premium 

●●הגה כח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק

תצוגה  עם  אזורית  תלת  אקלים  בקרת  מערכת 
●●דיגיטלית

השנייה  בשורה  ליושבים  אוויר  מיזוג  פתחי 
●●והשלישית 

¥ חלונות חשמליים עם פתיחה
●●וסגירה אוטומטית

מראות צד חשמליות הכוללות חימום איתות 
●●וקיפול אוטומטי

אבזור
בנזין 
 ßל ≥Æ≥

EX 

בנזין 
 ßל ≥Æ≥

Premium 

מערכת מולטימדיה עם מסך מגע ¢∏ הנשלטת 
●●מגלגל ההגה

●●דיבורית Bluetooth נשלטת מגלגל ההגה

  USB+AUX שקע●●

שקעי טעינה  מסוג USB ליושבי השורה 
●●הראשונה והשנייה

●●¥ רמקולים

●●≥ טוויטרים

●●מחשב דרך

●●≥ שקעי אספקת מתח בשידה המרכזית

●●הגה וידית הילוכים בציפוי עור

●●≥ סוככי שמש עם מראות איפור מוארות

●●מראת נוחות לראיית הנוסעים

●●תאורת מפות  

●●ידיות פנימיות בגימור כסף

●●כיסי אחסון בגב מושבי נהג ונוסע

●●מושב נהג חשמלי

●●תאורת תא מטען

●●שקע אספקת מתח בתא מטען

●●מערכת כיבוי והדלקת אורות אוטומטית

Drive Mode Select ≠ מערכת בחירת מצבי 
●●נהיגה

●●וילונות צד לחלונות שורה שנייה ושלישית

●●תא כפפות קדמי מואר ומקורר

אבזור
בנזין 
 ßל ≥Æ≥

EX 

בנזין 
 ßל ≥Æ≥

Premium 

●●EPB ≠ בלם חנייה חשמלי

●●∞± מתקני כוסות

●-דלת תא מטען חשמלית  

●-ריפודי עור למושבים

מפתח "חכם" ≠ זיהוי מרחוק והתנעה בלחיצת 
●●כפתור  

אבזור חיצוני
בנזין 
 ßל ≥Æ≥

EX 

בנזין 
 ßל ≥Æ≥

Premium 

●●גריל קדמי מפואר

●●פגושים בצבע הרכב  

●●מראות צד בצבע הרכב

●●ספויילר אחורי עם תאורת בלם

●●מסילות גג

●●חלונות אחוריים כהים 

●●דלתות צד אחוריות חשמליות

●●ידיות דלתות בגימור כסף

●●פנסי ערפל קדמיים

חיישני חניה אחוריים וקדמיים
●●©עם אפשרות ניתוק®

תיבת הילוכים
אוטומטית טיפטרוניק ≠ מבוקרת מחשב¨ ∏ הילוכים

מנוע בנזין                 
V6 GDI DOHC CVVTסוג מנוע

≥¥≤¨≤נפח ©סמ"ק®
∏π≤X∏≥Æקדח X מהלך 

µ.±±:±יחס דחיסה
∞∞∞¨∂Ø∂∑≥הספק ©סל"דØכ"ס® 
∞∞≥¨Æ≥Øµ¥≤מומנט ©סל"דØקג"מ®

●שרשרת תזמון ©ללא טיפול®

מידות
µ¨±±µאורך ©מ"מ®  

π∏µ¨±רוחב ©מ"מ® 

µµ∑¨±גובה ©מ"מ®  

∞∂∞¨≤בסיס גלגלים ©מ"מ® 

¥≥±¨≥≠π∑∞¨≥משקל עצמי ©ק"ג® 

∞∂∑¨≥משקל כולל ©ק"ג®  

∞∂πנפח תא מטען SAE ©ל'®

∞≥≥¨≥נפח תא מטען שורה ≤ מקופלת SAE ©ל'®

≥≥∞¨¥נפח תא מטען שורה שנייה מקופלת SAE ©ל'® 

¥µ¥כושר גרירה ללא בלמים (קßßג®

∏∏µ¨±כושר גרירה עם בלמים (קßßג®

בטיחות
בנזין 
 ßל ≥Æ≥

EX 

בנזין 
 ßל ≥Æ≥

Premium 

≥≥כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי

כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים 
≥≥במושבים הקדמיים 

כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים 
≥≥ומאחור במקרה של התנגשות צידית 

FCW ≠ מערכת התראה למניעת התנגשות 
●●קדמית 

●●AEB ≠  מערכת בלימת חירום אוטונומית 

●●LDWS ≠ מערכת התראה על סטייה מנתיב

SCC ≠ בקרת שיוט אדפטיבית עם שליטה 
●●מגלגל ההגה

ABS+EBD●●

●●ESP+TCS ≠ מערכת בקרת יציבות ואחיזה

●●ESS ≠ מערכת התראה בעת בלימת חירום 

●●VSM ≠ מערכת לניהול יציבות הרכב 

●●BAS ≠ מערכת סיוע לבלימת חירום 

●●HAC ≠ מערכת סיוע לזינוק בעלייה 

בטיחות
בנזין 
 ßל ≥Æ≥

EX 

בנזין 
 ßל ≥Æ≥

Premium 

●●CBC ≠ בקרת בלימה בפנייה

●●TPMS ≠ בקרת לחץ אוויר בצמיגים

●●ECM - מראה פנימית מונעת סינוור

●●ROM - מערכת למניעת התהפכות

●●קדם מותחנים לחגורות בטיחות נהג ונוסע

●●משענות ראש קדמיות ≠ כיוונון מלא

משענות ראש עם כיוון גובה ליושבים בשורה 
●●השנייה והשלישית

אזורי קריסה וספיגת אנרגיה מלפנים 
●●ומאחור 

●●מעטפת פלדה להגנת תא הנוסעים

●●משבת מנוע מקורי ©אימובילייזר®

נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן 
●●מהירות להפעלה עצמית

●●מערכת שחרור נעילת דלתות בשעת תאונה

●●נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות 

חגורות ביטחות בעלות ≤ נקודות עיגון לכל 
●●המושבים 

התראה לחגירת חגורות בטיחות
●●מושב נהג ונוסע

צמיגים
∏±µØ∂∞ØR≤≥צמיגים במידה

 ●חישוקי סגסוגת קלה

 ●גלגל חלופי זמני

ALL NEW




