ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Πλαφονιέρα φωτισμού με φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός
Φως για τους πίσω επιβάτες
Ντουλαπάκι συνοδηγού με κλείδωμα
Φως στον χώρο των ποδιών του οδηγού και του συνοδηγού
Φως στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας
Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω στο κεντρικό υποβραχιόνιο (2)
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)
Θύρες USB στην κεντρική κονσόλα εμπρός (1) και πίσω (2)
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα
Πρίζα 12V στον χώρο αποσκευών
Επιλογέας ταχυτήτων χρώματος μαύρου με λεπτομέρειες χρωμίου και δερμάτινη επένδυση
Εσωτερικές λαβές θυρών χρωμίου
Ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος οδηγού 8 κατευθύνσεων
Ηλεκτρική ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης πλάτης οδηγού
Θήκη στην πλάτη των καθισμάτων οδηγού / συνοδηγού
Δερμάτινη & Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (3)
Δερμάτινη επένδυση θυρών
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)
Ηλεκτρικό χειρόφρενο
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός / πίσω
Υποβραχιόνια θυρών με δερμάτινη επένδυση
Κάλυμμα χώρου αποσκευών
Άγκιστρα στο χώρο αποσκευών (4)
Φώς στο χώρο αποσκευών
Αντιθαμβωτικό πίσω τζάμι
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας με αυτόματη φωτεινότητα
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Θερμαινόμενο τιμόνι με δερμάτινη επένδυση
Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (paddles) στο τιμόνι
Έγχρωμη οθόνη LCD 7,0''
Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης
Ένδειξη ταχύτητας (μέσης / τρέχουσας)
Ψηφιακό ρολόι
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας
Οδηγός οικονομικής επιτάχυνσης "ECO Accelerator Guidance"
Ένδειξη ECO Score
Ένδειξη συστήματος τετρακίνησης E-Four
Υπολογιστής ταξιδίου
Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου και αυτονομίας
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών οδηγού / συνοδηγού / πίσω καθίσματος
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και διακόπτη εκκίνησης κινητήρα

Βενζίνη +
Plug-in Hybrid
E-Four (4WD)
E-CVT
GLX

ΑΝΕΣΗ

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω
Επιλογέας οδηγικού προφίλ
Κεντρικό κλείδωμα θυρών με διακόπτη στην θέση του οδηγού
Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό
Σύστημα Keyless Push Start
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία S-FLOW
Σύστημα Bluetooth*1 με χειριστήρια στο τιμόνι
Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM/DAB
Οθόνη αφής 9" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας
Ηχεία εμπρός / πίσω (4) και tweeters εμπρός (2)
Ρύθμιση έντασης ήχου με αισθητήρες ταχύτητας
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός και πίσω
Αεραγωγοί κλιματισμού για τους πίσω επιβάτες
Αυτόματη λειτουργία φώτων
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά διαστάσεων 235/55R19
Ρεζέρβα ανάγκης με ζάντα αλουμινίου (165/90R18)
Προβολείς LED (μικρή / μεγάλη σκάλα) με λειτουργία Follow me home
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων
Προβολείς ομίχλης εμπρός / πίσω
Φώτα ημέρας LED
Πίσω φώτα LED
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος
Φιμέ κρύσταλλα
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω
Μαύρα διακοσμητικά θόλων
Πλαϊνά διακοσμητικά μαρσπιέ σε χρώμα μαύρο
Εμπρός μάσκα σε μαύρο χρώμα
Ποδιά προφυλακτήρα (εμπρός - πίσω)
Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα
Αεροτομή οροφής
Διπλή απόληξη εξάτμισης
Πόμολα θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ με τηλεχειρισμό ή με κίνηση του ποδιού
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Φίλτρο Σωματιδίων (Gasoline Particulate Filter)
Καλώδιο εξωτερικής φόρτισης
Σύστημα αυτόματης πέδησης (Pre-Collision System)
Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist)
Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας (Road Sign Assist)
Σύστημα Safety Support
Adaptive Cruise Control
Σύστημα προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας
Σύστημα αποφυγής ακούσιας αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας
Σύστημα προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου
Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor)
Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert)
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)
Αερόσακοι κεφαλής τύπου ''κουρτίνα''
Αερόσακος γονάτων οδηγού
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω

Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και ρύθμιση καθ' ύψος
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες (εκτός από το μεσαίο κάθισμα)
Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού
Σύστημα ελέγχου ευστάθειας αυτοκινήτου (Vehicle Stability Control)
ABS με EBD
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες
Aντικλεπτικές κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού
Αντικλεπτικό σύστημα
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)
Σύστημα ''Hill Ηold''
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
Προειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός / πίσω
Σύστημα κλήσης eCall έκτακτης ανάγκης
Σύστημα μη εκκίνησης (Ιmmobilizer)
Bασικός εξοπλισμός
*1

Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

CVΤ: Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων

