
















פלדה מתקדמת בעלת חוזק גבוה במיוחד

שימוש ב-51% פלדה מתקדמת בעלת חוזק גבוה )AHSS), הופך את הספורטאז’ החדש
לחזק וקל עוד יותר, בעל יתרונות הכוללים התנהגות כביש טובה יותר וצריכת דלק משופרת.

חותמת פלדה חמה ומתקדמת
מיטב המומחים השתמשו ב-103 מטרים של דבקים מבניים - יותר מכל רכב אחר

בקבוצה - כדי לשפר את חוזק המרכב תוך הפחתה מרבית של הרעש והרעידות.
תהנה מנסיעה חלקה במיוחד.

של  המשופרת  המתלים  מערכת  של  והגיאומטריה  התכנון  מתלים 
הספורטאג’ החדש, מציעים התנהגות כביש יציבה עוד יותר במהירויות 

גבוהות לבטיחותך ולחוויית נסיעה משופרת.

6 כריות אוויר הממוקמות בצורה אסטרטגית ברחבי תא הנוסעים, מציעות 
הגנה מקסימלית לך ולשאר הנוסעים ברכב במקרה של התנגשות.

*(ATCC( מערכת בקרת אחיזה מתקדמת בפניות
מערכת בקרת האחיזה המתקדמת בפניות מנטרת ומנתחת את 
תנאי הכביש, ומוודאת שכמות המומנט הנכונה מועברת לגלגל 
בעל האחיזה הטובה ביותר, כדי למנוע תת-היגוי או היגוי יתר.

בקרת בלימה
בקרת אחיזה

שימוש נרחב בפלדה מתקדמת בעלת חוזק גבוה )AHSS) בשילוב עם שלדה מחוזקת,
חוזק ובטיחות הולכים יד בידהופך את הספורטאז’ החדש לרכב בטוח ושקט יותר מאי פעם.

איננו מסוגלים לחזות את מה שהטבע מכין לנו כשאנו נוסעים,
אולם אנו יכולים להבטיח ולשמור על הבטיחות המרבית.

שמור על הבטיחות בכל 
תנאי הדרך ומזג האוויר

)LKA( מערכת לשמירה על נתיב הנסיעה המבצעת תיקוני היגוי)FCA( מערכת למניעת התנגשות קדמית ובלימה אוטונומית

)HBA( מערכת אוטומטית לעמעום אור גבוה
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לשני  מפוצלת  אוטומטית  אקלים  בקרת  מערכת 
*)D-FATC( אזורים

תפקוד ”הגדר ושכח“ מפעיל ומנתק את מערכת בקרת 
האקלים באופן אוטומטי כדי לשמור על הטמפרטורה 

המושלמת עבורך ועבור שאר הנוסעים בכל עת.

(EPB) Auto  Hold בלם יד חשמלי הכולל פונקציית
URBAN TOP בדגם*

שקע טעינה USB לנוסעים מאחורמצלמת רוורס

מפשיר אדים אוטומטי*
חיישן מתוחכם מזהה אדים על השמשה 
הקדמית ומפשיר אותם באופן אוטומטי, 
כדי להעניק לך שדה ראייה נקי כל הזמן.

חיפוי לספי הדלתות
הדרך המושלמת עבורך להגן על תא הנוסעים האהוב 
של הספורטאז’ החדש ולדאוג שייראה תמיד כמו חדש.

מסילות גג
פסי הנשיאה על הגג מתוכננים להובלת כמות מטען 

מרבית וקורות רוחב, מגבירות את השימושיות
)קורות הרוחב זמינות כאופציה בתשלום(.

שיפורים אווירודינמיים
אוויר“  ”מסך  ובנוסף  צריכת הדלק,  הגרר לשיפור  בצדי הספוילר האחורי, מקטינות את מקדם  התוספות החכמות 

מתקדם באזור הגלגלים משפר את זרימת האוויר סביב הגלגלים הקדמיים, כדי להציע לך חווית נהיגה נוחה בהרבה.

אוורור ושקע כוח למושבים בשורה שנייה
זמין בעת הצורך, בנוסף לכך  אוויר קר או חם 
את  להטעין  יכולים  מאחור  היושבים  הנוסעים 

ההתקנים שלהם במהלך הנסיעות.

מסך מולטימדיה 8 אינץ’ 
מעוצב בצורה נגישה וקלה לשימוש, לחוויית שמע משופרת.

שקעי AUX ו-USB אתה ונוסעיך יכולים לחבר התקני USB או התקנים 
ניידים אחרים להשמעת מוזיקה בצורה נוחה.

השמע במערכת  האצבעות  בקצות  שליטה  השמע  מערכת  על  שליטה 
 Bluetooth מערכת  שלפניך.  בכביש  תמיד  ממוקד  להיות  לך  מאפשרת 
בקלות  מקושר  להיות  לך  מאפשרים  ההגה  גלגל  גבי  על  שליטה  מתגי 
במהלך הנסיעה. מערכת זו תמנע ממך התעסקות מיותרת בזמן הנהיגה.

מגוון מאפיינים ותכונות סטנדרטיות באיכות גבוהה במיוחד עם מבחר רחב של אבזור 
אופציונאלי, מאפשרים לך ליהנות מחוויית נהיגה בספורטאז’ החדש.

תשומת לב לפרטים 
מאפשרת נסיעה מהנה יותר

יחידות תאורה קדמיות משולבות תאורת 
LED יום מסוג

יחידות תאורה אחוריות בעיצוב חדש גריל קדמי בגימור שחור מבריקידיות דלתות חיצוניות בצבע המרכב

  המראה כן קובעמאפייני עיצוב ונוחות אלה נוצרו עקב התשוקה שלנו להתייחס אפילו לפרטים הקטנים ביותר.
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כשאתה מבלה זמן רב כל כך בנסיעה אתה מצפה להיות רגוע ונינוח, להרגיש תחושה של בית בסביבה 
שלך ובכל מקום בו אתה נמצא.

מגוון עיצובים לכל טעם

חלל פנימי בגוון אחד, שחורחלל פנימי בגוון אחד, אפור
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