
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Koła 
Obręcze ze stopu metali lekkich Chester 6,5J x 16 
Opony 215/60 R16 o obniżonym oporze toczenia 
Ubezpieczenie opon - 36 miesięcy 



Fotele 
Tapicerka siedzeń z tkaniny "Tracks 4" 
Fotel kierowcy i pasażera, komfortowy 
Fotel kierowcy i pasażera, z regulacją wysokości 
Oparcie tylnej kanapy z podłokietnikiem, składane i 
dzielone 
Podłokietnik z przodu, ze schowkiem 
Multimedia 
6 głośników 
Bluetooth 
Gniazdo USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do 
ładowania z tyłu 
Przygotowanie do We Connect Plus (na 1 rok), 
zawiera We Connect2 
Radio cyfrowe DAB+ 
Zewnętrzne 
Funkcja automatycznego włączania świateł z funkcją 
Coming/Leaving Home,światła do jazdy dziennej w 
technologii LED 
Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie 
kierowcy 
Oświetlenie zewnętrzne przestrzeni wokół drzwi 
przednich 
Reflektory LED Basic 
Relingi dachowe, czarne 
Tylne światła w technologii LED 
Wewnętrzne 
Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą 
Panel na desce rozdzielczej w kolorze jasnoszarym 
"Pewter Matt" 
Podłoga bagażnika regulowana na wysokość 
Elektryczne i funkcjonalne 
Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z 
automatyczną regulacją odległości 
Czujnik deszczu 
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej 
Klimatyzacja z regulacją manualną 
Light Assist - system automatycznej zmiany świateł 
mijania na drogowe 
Lusterka boczne elektrycznie regulowane, składane i 
podgrzewane 
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane 
Park Assist - system wspomagania parkowania z 
czujnikami partowania z przodu i z tyłu 
System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy 
hamowaniu 
Szyby elektrycznie sterowane z przodu i tyłu 
Bezpieczeństwo 
Aktywny system ochrony pasażerów "PreCrash 
Front" 
Asystent podjazdu 
Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy 
Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w 
mieście 
Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją 
Auto-Hold 



Isofix - przygotowanie do montażu fotelików 
dziecięcych na siedzeniach z tyłu 
Poduszka czołowa kierowcy i pasażera wraz z 
deaktywacją poduszki powietrznej dla pasażera 
Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera 
oraz kurtyny powietrzne przód/tył 
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach 
System Lane Assist - asystent utrzymania pasa 
ruchu 
System rozpoznający zmęczenie kierowcy 
System wykrywający pieszych 
Sytemy bezpieczeństwa: ESP, ASR, ABS, EDL, EDTC 
oraz funkcja stabilizacji przyczepy 
 


