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Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2"
Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με CVT) - -

Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης
 
(μόνο στις εκδόσεις με MT)

Ένδειξη μέσης / τρέχουσας ταχύτητας
Ψηφιακό ρολόϊ
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας
Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου (στιγμιαίας / μέσης) και αυτονομίας

- - - -

Διακοσμητική λωρίδα κεντρικής κονσόλας σε χρώμα λευκό με μοτίβο / ασημί

Διακόπτης χειρόφρενου με χρώμιο

Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα

Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα

Υφασμάτινη επένδυση εσωτερικά των εμπρός θυρών

Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού

Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού

2WD

Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας

Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (3)

Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού με θήκη

Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός

Υποπόδιο

Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω (1)

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων

Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπτόμενη λειτουργία

Ζάντες αλουμινίου (185/55R16)

Πίσω φώτα LED

Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)

Λειτουργία φώτων 'Guide me home / lead to vehicle'

Προβολείς ομίχλης εμπρός

Eξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας 

Φιμέ κρύσταλλα

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

1,2lt DUALJET + HYBRID

4WD

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εταζέρα χώρου αποσκευών

Φώς στο χώρο αποσκευών

Υποβραχιόνια θυρών εμπρός με διακοσμητική επένδυση σε χρώμα λευκό με μοτίβο / σε ασημί

Εσωτερικές λαβές θυρών με χρώμιο

Πλαφονιέρα φωτισμού (3 θέσεων)

ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Φίλτρο γύρης

Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού

Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων

Αντιθαμβωτικό πίσω τζάμι

Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες (185/55R16)

ΑΝΕΣΗ

Kιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT *2

Πίσω υαλοκαθαριστήρας με διακοπτόμενη λειτουργία και πλυστική συσκευή

Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ

Χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

Προβολείς LED

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

Σύστημα Bluetooth*1 με χειριστήρια στο τιμόνι 

Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)

Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου

Σιδερένιες ζάντες με τάσι (175/65R15)

Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού

Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Τιμόνι 3 ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος

Δερμάτινη επένδυση τιμονιού

Pάδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία

Tweeters (2)

Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας

Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist)

Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω

Φώτα ημέρας LED

Στροφόμετρο

Σύστημα Keyless Push Start

Air condition 

Αυτόματος κλιματισμός

Σύστημα Adaptive Cruise Control με χειριστήρια στο τιμόνι

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Πίσω φώτα πινακίδων κυκλοφορίας LED

Αυτόματη λειτουργία φώτων

Σύστημα πλοήγησης

Χειριστήρια (paddles) στο τιμόνι (μόνο στην έκδόση με CVΤ)

Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών

Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων

Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και διακόπτη εκκίνησης κινητήρα

Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας



○
○
○
○
○
○

-

- -

     Bασικός εξοπλισμός       Προαιρετικός εξοπλισμός    - Δεν διατίθεται

*1 Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.
*2 Προσφέρεται προαιρετικά στις δικίνητες εκδόσεις.
*3 Το ESP® αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP® βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως την

απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.
*4 Οι προεντατήρες δεν διατίθενται στην ζώνη του μεσαίου πίσω καθίσματος.

ΜΤ: Μηχανικό κιβώτιο, CVT: Kιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων
Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP ® *3 με Traction Control

Radar Brake Support

Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor)

Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Αυτοκινήτου

Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition)

Dual Sensor Brake Support (DSBS)

Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας

Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert)

Πεντάλ ασφαλείας (φρένου και συμπλέκτη)

Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες και ρύθμιση καθ' ύψος

Πλευρικές δοκοί ασφαλείας
Σύστημα ''Hill Ηold''

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών 

Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω

Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer)

Aντικ/κες κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού

ABS με EBD 

Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)

Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες

Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)

Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες*4

Αισθητήρες παρκαρίσματος (πίσω)

Σύστημα απεμπλοκής επιλογέα ταχυτήτων (μόνο στις εκδόσεις με CVT)

Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)

Σύστημα Engine Auto Stop Start

Αερόσακοι κεφαλής τύπου ''κουρτίνα''

Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού

ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Ήπιο Υβριδικό Σύστημα 12V

Φίλτρο Μικροσωματιδίων - GPF (Gasoline Particulate Filter)




