2,0 D

Novinky u modelu 2018 !

Výbava
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WINTER

WINTER
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CVT
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WINTER
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2 - zone

2 - zone

V obou osách nastavitelný volant
Kožený volant a hlavice řadící páky
Vyhřívaný kožený volant
SI-Drive
Start / Stop systém s možností deaktivace (ISS)
Řadící páky pod volantem
Centrální dálkové zamykání
Bezklíčové startování a odemykání / zamykání, PIN Code
Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu
Hliníkové pedály
1 CD AM / FM rádio, 6,2'' dotyk. displej, 4 repro.
1 CD AM / FM rádio, 7'' dotyk. displej, 6 repro.
1 CD AM / FM rádio, 7'' dotyk. displej, 6 repro., NAVI s SD kartou
Komfortní vybavení

1 CD AM / FM rádio, 7'' dotyk. displej, 8 repro., Harman Kardon, NAVI s SD kartou
Update mapových podkladů na SD kartě 3 roky zdarma
DAB - Digital Audio Broadcasting (příjem digitálního vysílání rozhlasových stanic)
USB / AUX vstup ve středové konzoli
Ovládání audia na volantu
Parkovací kamera
Parkovací kamera v pravém vnějším zrcátku
Multifunkční displej
Bluetooth handsfree
Tempomat
Automatická klimatizace

EDITION

EDITION

Pylový filtr
Vyrovnání světlé výšky na zadní nápravě
Elektrické otevírání a zavírání pátých dveří s pamětí
Držáky nápojů vpředu a vzadu
Odkládací kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce
Střešní schránka na brýle
Ovládání víčka nádrže z místa řidiče
Osvětlení zavazadlového prostoru, upevňovací oka a háčky v zavazadlovém prostoru
12 - voltová zásuvka (loketní opěrka, středová konzole, zavazadlový prostor)
Kryt zavazadlového prostoru - roleta
Kožený interiér a sedadla
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné
Sedadla

Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 8 směrech (velmi komfortní sezení díky nastavitelnému sedáku v 6 směrech)
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WINTER

WINTER

WINTER

WINTER

*
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Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 8 směrech s pamětí (velmi komfortní sezení díky nastavitelnému sedáku v 6 směrech)
Opěrky hlavy všech sedadel
Dělení zadních opěradel 60/40 s polohováním
Sklápění zadních sedadel ze zavazadlového prostoru
Vyhřívání předních sedadel
Vyhřívání zadních sedadel
Halogenové světlomety s integrovaným denním svícením v mlhových světlech
Bi-LED světlomety s automatickým natáčením ve směru jízdy, regulací nivelety a integrovaným denním svícením
Světelný senzor pro automatické zapnutí tlumených světel
Ostřikovače světlometů
Přední a zadní mlhové světlomety
Elektricky ovládané střešní okno
Kola z lehké slitiny (sport), 17"

Vnější výbava

Kola z lehké slitiny (sport), 18"
Automatická funkce blikačů (trojblik)
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
Elektricky sklopitelná vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě vozu
Vyhřívání vnějších zpětných zrcátek
Elektrické vyhřívání čelního skla pod stěrači
Vyhřívání zadního okna s časovačem
Přední stěrače s cyklovačem
Přední stěrače s ovladačem citlivosti dešťového senzoru (intenzity stírání)
Zadní stěrač s cyklovačem
Zatmavení zadních oken
Dvojitá koncovka výfuku
Střešní spoiler
Lakované střešní ližiny
SRVD - BSD (registruje vozidla jedoucí v mrtvém úhlu)
SRVD - LCA (registruje vozidla blížící se zezadu vysokou rychlostí)
SRVD - RCTA (při couvání registruje vozidla jedoucí z boku a zezadu)
Airbagy čelní, boční a hlavové
Airbag kolenní (řidič)
Výškově nastavitelné přední pásy s předpínačem a omezovačem tahu
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu (vpředu i vzadu)
Bezpečnost

Aktivní hlavové opěrky na předních sedadlech
ISO-FIX - uchycení dětské sedačky
AWD - stálý pohon všech kol
VDC systém - kontrola stability vozu s možností vypnutí
Traction Control Systém - kontrola trakce vozu
ABS - čtyřkanálové
EBD - elektronický rozdělovač brzdné síly
BA - brzdový asistent
TPMS - systém kontroly tlaku v pneumatikách
X-mode včetně Hill Descent Control (systém pro sjíždění svahu)
Hill Holder
Prstencové výstuhy karoserie
Bezpečnostní konzole pedálů
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Platí pro výbavu Comfort

