: Benzin/hybrid (Plug-in-Hybrid)
1395 ccm
115 kW (156 LE)
DSG váltó 6 fokozatú
Orix-fehér gyöngyház
Üléshuzat szövet vagy bőr:
titánfekete

-

Abroncs 215/55 R17
Autóemelő és
szerszámkészlet
Automatikus fényszóró
bekapcsolás
Belső tükör automatikus
elsötétedéssel
Belsővilágítás
Biztonsági kerékcsavarok
Biztonsági öv elöl és hátul
Biztonsági öv kontroll elöl/hátul
Bőr váltógomb borítás
Csatlakozó a csomagtérben (12
V-s)
Csomagtér-megvilágítás
Dekorbetét "Cross Hatch" a
műszerfalon
Dekorbetét "Piano Black" a
középkonzolon
Digitális rádióvétel (DAB+)
eCall, vészhívó szolgáltatás
Esőérzékelős ablaktörlőberendezés
elöl
e-sound (külső hang generátor)
Elektronikus stabilitásvezérlés
(ESP)
Elektronikus kézifék
Elektronikus indításblokkoló
Elektromos rögzítőfék, "AutoHold"
elinduláskor automatikus
oldással

1.3 l/100km
15.6 kWh/100km
55 kW (75 LE)
29 g/km
Elsőkerék hajtás

-

Elektromos csatlakozó hátul
Elektromos ablakemelők
elöl/hátul
Elektro-mechanikus
szervokormány,
Elakadásjelző háromszög és
elsősegély
Fáradtságérzékelő szenzor
Fejtámla hátul (3 db)
Fejtámlák elöl
Függönylégzsák elöl/hátul
Fordulatszámmérő, digitális óra,
Fényszóró magasságállítás
Fényezett lökhárítók
krómbetéttel
Gumiabroncs légnyomás kontrollámpa
Gerinctámasz az utas oldalon
Gerinctámasz a vezető oldalon
ISOFIX előkészítés hátul
Hátsó lámpa LED-technikával
Külső tükrök, elektromosan
állítható,
Krómozott díszléc az
ablakkeretekben
Krómkeretes műszerek
Könyöktámasz elöl,
rakodórekesszel
Kormányoszlop állítás,
Komfortülések elöl
Komfort indításfunkció "Press &
Drive"

-

Klímaberendezés "Climatronic", 3
zónás
Kivehető csomagtérroló
Kiszállást segítő LED lámpák az
első
Kétszólamú kürt
Multifunkciós kijelző "Premium"
Megvilágított piperetükrök
Navigáció funkció, "Discover
Media"
LED olvasólámpa elöl és hátul (22 db)
LED lábtérvilágítás elöl LED-es
főfényszóró
LED-es nappali fény
Vezető- és utasoldali légzsák
elöl,
Vezeték nélküli App-Connect
Üléshuzat "Weave" (szövet)
Travel Assist

-

-

Töltőkábel csatlakozó
(váltóáram)
Töltőkábel 230V-os
áramforráshoz
Tetőléc, fekete
Telefonelőkészítés "Bluetooth"
Szőnyegbetét elöl/hátul
Start-Stop rendszer
fékenergia-visszanyeréssel
Rádió-távirányítású központi zár
Por- és pollenszűrő
Pohártartó elöl
Parkolóradar elöl/hátul
Osztott, dönthető hátsó
üléstámla,
Oldallégzsák elöl
We Connect Plus, 1 évig
ingyenes
Zöld hővédő üvegezés

-

Travel Assist II
Panoráma üveg tolótető,
IQ.Light, LED-Mátrix-főfényszóró
Rádió-Navigáció "Discover Pro"
Design & Komfort csomag
Technikai csomag

-

:
-

Elektronikus differenciálzár
(XDS)
Fűthető multifunkciós
bőrkormány
Csomagtér elválasztóháló
Napfényroló a hátsó
oldalablakokra,
Sötétített hővédő üvegezés "B"
oszloptól
Csomagrögzítő háló
Gumibetét a csomagtartóban
Tolató kamera + térlátás
Head-up-Display
Ambiente csomag Plusz
Adaptív lengéscsillapításszabályzás
Oldallégzsák hátul
Easy Open csomag
ergoComfort vezetőülés I.
Head-up-Display
Ambiente csomag Plusz

