2,5i

Novinky u modelu 2018 !

Výbava

6MT
Active

GT

Sport

3-mode

3-mode

3-mode

2 - zone

2 - zone

2 - zone

V obou osách nastavitelný volant
Kožený sportovní volant STI
Kožená hlavice řadící páky a ruční brzdy
SI-Drive
DCCD mezinápravový diferenciál
Samosvorný přední diferenciál
Samosvorný zadní diferenciál
Centrální dálkové zamykání
Bezklíčové startování a odemykání / zamykání
Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu
Hliníkové pedály
Komfortní vybavení

1 CD AM / FM rádio, 7'' dotyk. displej, 6 repro.
1 CD AM / FM rádio, 7'' dotyk. displej, 9 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 uvnitř loketní opěrky
Ovládání audia na volantu
Bluetooth
Tempomat
Parkovací kamera
Přístrojová deska s 3,5'' LCD displejem
Multiinformační displej
Automatická funkce blikačů (trojblik)
Automatická klimatizace
Pylový filtr
Držáky nápojů vpředu a vzadu
Samozatmavovací vnitřní zpětné zrcátko
Ovládání víčka nádrže z místa řidiče
Ovládání víka kufru z místa řidiče
Osvětlení zavazadlového prostoru
12 - voltová zásuvka (loketní opěrka a středová konzole)
Sportovní sedadla Ultrasuede
Sedadla

Sportovní sedadla RECARO
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 8 směrech
Opěrky hlavy všech sedadel
Dělení zadních opěradel 60/40
Vyhřívání předních sedadel
Bi-LED světlomety s automatickým natáčením ve směru jízdy, regulací nivelety a integrovaným denním svícením
Světelný senzor pro automatické rozsvěcení světlometů
HBA - Automatické přepínání dálkových světel
Výsuvné ostřikovače světlometů
Zadní difuzor s mlhovými světlomety
Elektricky ovládané střešní okno
Vnější výbava

Kola z lehké slitiny 19"
Automatická funkce blikačů (trojblik)
Přední ozdobné lišty vnitřních prahů
Lakované kliky dveří
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě vozu
Elektricky sklopitelná vnější zpětná zrcátka
Vyhřívání vnějších zpětných zrcátek
Elektrické vyhřívání čelního skla pod stěrači
Vyhřívání zadního okna s časovačem
Zatmavená zadní okna
Přední stěrače s ovladačem citlivosti dešťového senzoru (intenzity stírání)
Zadní stěrač s cyklovačem
Velký zadní spoiler
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)
Funkce varovného blikání při prudkém brždění ve vysoké rychlosti
Airbagy čelní, boční, kolenní (řidič)
Airbagy hlavové
Výškově nastavitelné přední pásy s předpínačem a omezovačem tahu
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu (vpředu i vzadu)
Aktivní hlavové opěrky na předních sedadlech
ISO-FIX - uchycení dětské sedačky
Dětská pojistka zadních dveří
Bezpečnost

AWD - stálý pohon všech kol
VDC systém - kontrola stability vozu s možností vypnutí
Traction Control Systém - kontrola trakce vozu
Active Torque Vectoring - systém přerozdělování točivého momentu
ABS - čtyřkanálové
EBD - elektronický rozdělovač brzdné síly
BA - brzdový asistent
Hill Start Assist
TPMS - systém kontroly tlaku v pneumatikách
Sportovní brzdy BREMBO
Přední 18'' brzdové kotouče s vnitřním chlazením, 6 pístkové třmeny
Zadní 18'' brzdové kotouče s vnitřním chlazením, 2 pístkové třmeny
Brake Override - systém ochrany proti neúmyslnému zrychlení
Hydraulický posilovač řízení
Sportovní řízení
Prstencové výstuhy karoserie
Bezpečnostní konzole pedálů

