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Wyposażenie zewnętrzne

Wyposażenie zewnętrzne

Bezpieczeństwo czynne

Bezpieczeństwo bierne

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane przedstawione przez Klienta.
Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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Wyposażenie Twojego samochodu (1/2)

Silnik benzynowy 1.8 R4 działający w cyklu Atkinsona•
Napęd na oś przednią•
Bezstopniowa przekładnia planetarna (E-CVT)•

Aktywny tempomat (ACC)•
Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja•
Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą naturalną•
Uruchamianie za pomocą przycisku "START"•
Manualna regulacja fotela pasażera siedzącego z przodu (4
kierunki)

•

Manualna regulacja fotela kierowcy (6 kierunków)•
Podgrzewanie przednich foteli•
Czujnik deszczu•
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu (przód: 2, tył: 4)•
Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i
składane

•

Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne•

Audio 6 głośników, AM, FM, CD na 1 płytę•
Tuner DAB•
Wyświetlacz multimedialny 7"•
4,2-calowy wyświetlacz informacyjny TFT umieszczony na tablicy
przyrządów

•

Kontroler multimediów w formie pokrętła•
Obsługa Bluetooth•
Wejścia USB i AUX z VTR dla zewnętrznych urządzeń audio•
Tapicerka z tkaniny•
Czarne elementy ozdobne wnętrza Piano Black•
Wykończenie boczków drzwiowych z tkaniny•
Zegary z dwoma układami graficznymi: Eco & Sport•

16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z oponami 205/55 R16•
Zestaw naprawczy do kół•
System automatycznych świateł drogowych (AHB)•
Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED•
Światła mijania / drogowe w technologii LED z automatycznym
poziomowaniem

•

Spryskiwacze reflektorów•
Światła tylne oraz światła "stop" z diodami
elektroluminescencyjnymi (LED)

•

Lampy przeciwmgielne przednie LED•
Barwione szyby atermiczne z filtrem promieniowania
ultrafioletowego (UV)

•

System antypoślizgowy (ABS)•
System kontroli trakcji (TRC)•
Electroniczny system rozdziału hamowania (EBD)•
Elektryczne wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości i
wybranego trybu jazdy (EPS)

•

System wspomagania hamowania awaryjnego (BAS)•
System stabilizacji toru jazdy (VSC)•
System priorytetowego hamowania (BOS)•
Elektronicznie sterowane hamowanie regeneracyjne (ECB-R)•
Układ wspomagania ruszania na wzniesieniu z czujnikiem
przechyłu (HAC3)

•

System ochrony przedzderzeniowej (PCS) z wykrywaniem
pieszych

•

Rozpoznawanie znaków drogowych (RSA)•
Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)•
System wykrywający i ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (Sway)•
4 tryby jazdy: Eco, Comfort, Sport, EV (napęd wyłącznie
elektryczny)

•

System ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach (TPWS)•

Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
(przednie)

•

Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (TAP)•
Boczne kurtyny powietrzne na całej długości•
Poduszki powietrzne chroniąca kolana kierowcy i pasażera•
Wyłącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera•
Przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa•
Konstrukcja przednich foteli zmniejszająca urazy szyi i głowy w
przypadku kolizji (WIL)

•

Mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISO FIX na tylnych
zewnętrznych siedzeniach

•



Zabezpieczenia

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane przedstawione przez Klienta.
Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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Immobilizer•


