
Středová loketní opěrka vpředuAlarm - elektr. zabezpečení, elektronický imobilizér

ISOFIX 

Systém detekce mrtvého úhlu (BSD), varování před změnou 

jízdního pruhu (LCW)

Systém sledování dopr. situace za vozidlem při couvání (RTA)

Chromované vnitřní kliky dveří

Boční lemy dveří (stříbrné), plastové lemy blatníků (černé)

Elektrická zásuvka 12V na předním panelu (x1)

EXTERIÉRBEZPEČNOST A SYSTÉMY

Kliky dveří v barvě karoserie s chromovými prvky, chromované 

ozdobné lišty na lemech bočních oken

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka v 

zrcátka v barvě karoserie

Zadní parkovací senzory

Podélné střešní ližiny, zadní střešní spoiler

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

Systém ochrany proti převrácení vozidla (ARP)

Asistent rozjezdu do kopce (HHC)

DISKY KOL A PNEUMATIKY

Palubní počítač,  digitální klimatizace, posilovač řízení

AUDIO A KONEKTIVITA

Automatické uzamčení dveří za jízdy

dešťový senzor

Tempomat s omezovačem rychlosti

Přední Bi-LED světlomety s manuálním nastavováním sklonu a 

funkcí Follow me home

LED světla pro denní svícení 

Audiosystém s 10,1" barevným displejem, tuner AM/FM/DAB, 

možnost přehrávání MP3

Zabudovaná navigace iGo In-Car

POHODLÍ

Vstup USB 6x

6 reproduktorů s 3D zvukem

Osvětlení přední části interiéru, třetí zadní brzdové LED světlo Bluetooth® handsfree, podpora Apple CarPlay™ a Android Auto™

Sada pro nouzovou opravu pneumatik

Elektrická parkovací brzda (EPB)s funkcí Auto Hold

Elektrické ovládání předních a zadních oken, okno řidiče s funkcí 

AUTO a ochranou proti přivření proti přivření 

Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním

17" slitinové disky s 5 zdvojenými paprsky "Tomahawk" + 

pneumatiky 215/55 R17 se sportovním designem

6 airbagů

3bodový bezpečnostní pás na předních sedadlech s předpínačem 

a omezovačem zátěže (x2)

Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 6 směrech

Sedadlo spolujezdce man. nastavitelné ve 4 směrech 

Druhá řada sedadel 60:40, 3 opěrky

Kůží obšitý multifunkční volant s prošíváním, výškově 

nastavitelný

Kryt zavazadlového prostoru

Sluneční clona u řidiče a spolujezdce s kosmetickým zrcátkemDětská pojistka zámků zadních dveří

SVĚTLA A VIDITELNOST

SEDADLA   

Senzor automatického rozsvěcení světel

Přední mlhová světla s funkcí přisvěcování do zatáček

3bodový bezpečnostní pás na zadních sedadlech (x3)

Sedadla ze syntetické kůže, přední sedadla vyhřívaná

asistent pro sjíždění strmých kopců (HDC

Systém auto. zastavení a nastartování motoru (AS&G)

2WD

 nouzový brzdový asistent (EBA)

MAX. RYCHLOST (km/h):

POHON: EMISNÍ NORMA:

INTERIÉR

Chromované vnitřní kliky dveří

360° panoramatická parkovací kamera

EURO 6d

Antiblokovací brzdový systém (ABS)

Elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD)

Systém řízení stability (SCS)

VÝKON (kW):

OBJEM (cm3):

TYP PALIVA:

PŘEVODOVKA:

BENZÍN

AUTOMATICKÁ

170

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA (l): 7,2

EMISE CO2: 163

MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm): 16082

999

ZS 1,0 TGI (111k) 6AT EXCLUSIVE

TECHNICKÉ ÚDAJE

STANDARDNÍ VÝBAVA

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA - metalická barva                                                      15.000,-

CENA VOZU S  DPH                                                                          544.940,- Kč




