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התמונות להמחשה בלבד



מפרט טכני ואיבזור
תיאוראבזור 

DCMקונסולה בתקרה

הלוגןפנסים ראשיים

פלסטייםעיטורי דלתות

אלחוטישלט רחוק לדלתות

משולב LEDפנסים אחוריים

נורות קריאהתאורת כניסה

LEDפנס בלימה גבוה

כוללמשענות ראש קדמיות

כוללתאורה לתא המטען

ידניכיוון למושבים קדמיים

משולבים במראות הצדמאותתים צידיים

כוללמשענות ראש אחוריות

כולל – משטחים אופקיים בלבדהגנה לצבע ווקס/ציפוי שקוף

נתיקמדף מטען

פתיחה משוככתתא כפפות

מסך 7 אינץ’ עם מקלט דיגיטלישמע

משולב בידיות אחיזהוו תליה

כוללנורת קריאה קדמית

עם מראותסכי שמש

פלסטיתשבכה קדמית

משולב חומרים רכים וקשיחיםדשבורד

הגבלת מהירות ניתנת להגדרהאזהרת מהירות יתר

כולל המלצת העברהחיווי מצב הילוכים

דיגיטלישעון זמן

טקסטילשטיחון

כולל מגבר בלם בחירום BAמערכת נגד נעילת גלגלים

התראה, רטט ותיקוןסייען שמירה על נתיב

B פלסטיעיטור קורה

צבעעיטור דלתות צד תחתון

ידניכיוון גובה פנסים

2מחזיקי ספלים

תצוגה, שמע, בקרת שיוטמיתוג על גלגל הגה

מצופה עורמנוף הילוכים

סטנדרטימושב קדמי

צבועספויילר אחורי

מפוצל 40:60מושב אחורי

הלוגןפנסי ערפל קדמיים

עם חיישן גשם מגבים קדמיים

רחבפגוש

תיאוראבזור
נעילה לדלתות אחוריות ודלת תא 

חשמליתמטען

כוללמדף וכיסוי לתא מטען     

עם טיימרמפשיר שמשה אחורית

חזית לבד/אחור ללאעיטור לדיפוני דלתות

צבע המרכב, עיטור בצבע המרכבקונסולה מרכזית

קדמי ואחורימוט מייצב     

עם בקרת שיוט אדפטיבית ACCבקרת שיוט

כוללזיהוי תמרורים

בצבע תא אחסון בקונסולה

מסך TFTצג מידע רב תכליתי

2 נקודות עיגון תחתונות ואחת עליונהריסון ילדים   

כוללכיסוי לגלגל רזרבי

אימובילייזרמערכת נגד גניבה

סיננטי ללא תאורהדיפוני דלתות

נהג, נוסעכריות אוויר

סינטטיותידיות דלת

רחבפגוש אחורי

מותאם לנהיגה בצד ימיןכיוון פנסים

בידוד אקוסטי )ירוקה(שמשת חזית

אוטומטייםפקדי בקרת חימום

תגבור חשמליהיגוי

רוחב 625/גובה376מצנן מנוע )רדיאטור(

כוללחבילת גרירה

15 אינץ’צלחות גלגל

צ’כיה/הונגריה/פוליןחבילת יעד

כוללמיקרופון ומגבר

קשיח ללא לבדדיפון תא מטען ודלתות אחוריות

לפנים ומאחורכיסוי פנימי לבתי הגלגלים

כוללתאורת יום

כוללסיוע לזינוק בעליה

אזור אחדחימום קדמי

כוללבקרת יציבות

מבודדותשמשות אחוריות

כוללמגבה להחלפת גלגל

יום ולילה/ידניתמראת פנים

קדמיות ואחוריותידיות אחיזה

כוללחבילת סיוע מרחוק

סינטטית עם עיטור בבסיסבסיס ידית הילוכים

ציפוי עור+עיטור+רטטגלגל הגה



מפרט טכני ואיבזור

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

זיהום
מזערי

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **

ויכולה אף להגיע  צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת האבזור הבטיחותי: 5
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 6 875

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

TOYOTA YARIS STYLE PLUSדרגה 4.22משולב

תיאוראבזור

Tss2מערכת בטיחות אקטיבית

חשמליתידית דלת תא מטען

3 מצביםמתג שליטה בתאורה

כוללערכת כלי נהג

3חגורות בטיחות מושב אחורי

185/65R15צמיגים

EBD כוללחלוקת עוצמת בלימה

אחידצבע מרכב

בד מהודרריפודי מושבים

קורה B, ציפויחלקים מושחרים

כוללאיתות חירום )משולשים(

דלתות אחוריותנעילת ילדים

צבע המרכבידיות דלת חיצוניות

סינטטידיפון תקרה

אוטומטימיזוג אוויר קדמי

תיבת אחסנה קונסולה קדמיתמשענת יד קדמית

דיסקיםבלמים אחוריים

פנימייםמגני סף דלת

4רמקולים 

חשמליבלם חניה

צבועציפוי מגן צד תחתון דלתות

זמני - קלגלגל חליפי

WVTAתקינה

נהג: ידניכיוון גובה מושב קדמי

קוליתתזכורת פנסים

גובה ועומק, ידניכיוון גלגל הגה

NVחבילת אופציה 2

סינטטיתשבכה קדמית תחתונה

צבעגימור לוח מחוונים

כיוון חשמלי + חימוםמראות צד

עם סינון אבקניםמסנן אוויר תא נוסעים

למנוע 1.5 ל׳מסנן אוויר מנוע

תיאוראבזור

E-Call חייגן חירוםמודול תקשורת

קדמיות ואחוריות זמזם ונורההתראה חגורות בטיחות

פלסטייםעיטורי פגוש ושבכה

12vשקע כוח

Needle punchשטיחונים קדמיים

זנב כרישאנטנה

E-Call חייגן חירוםמודול תקשורת

קדמיות ואחוריות זמזם ונורההתראה חגורות בטיחות

פלסטייםעיטורי פגוש ושבכה

12vשקע כוח

Needle punchשטיחונים קדמיים

זנב כרישאנטנה

מאסטר מכאנימפתחות

דירוג Aחבילת אזור קר

ירוקות מבודדותשמשות צד קדמיות

משענת יד רכהתא אחסון אחורי

ירוקות מבודדותשמשות צד אחוריות

עם USBשקע אודיו

קשיחדיפון תא מטען

כוללניטור לחץ אוויר בצמיגים

עם השהייה ומתזמגב שמשה אחורית

עם משתיקמכסה מנוע 

2 בחזית ו-2 מאחורכיסים בדלתות

חשמליתנעילת דלתות מרכזית

Ai78חבילה אופציה 3

יורו 6dתקן פליטה

קדמיים/ אחוריים ידנייםחלונות חשמל

כוללניטור נסיעה לאחור

מפתחהתנעה

אנאלוגי קמ”שמד מהירות

כוללניתוק כרית אוויר נוסע קדמי

צמיגים קדמיים ואחורייםשסתומי אוויר

אתנולנוזל שטיפת שמשות



*3889    
www.automax.co.il

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.


