
1.0 VTi 68 ACTIVE (Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACCESS)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1.0 VTi 68 / 1.0 VTi 68 ETG  / 1.2 PureTech 82

ABS με EBD και Brake Assist ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ESC (Electronic Stability Control) Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας (εκδόσεις 1.2 PureTech 82)

Hill Assist ΑΝΕΣΗ

Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, 
jack, 4 ηχεία, χειριστήρια στο τιμόνι 

∆υνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης ∆ιακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ
Μπροστινές ζώνες ασφαλείας με πυροτεχνικούς προεντατήρες & περιοριστή 
δύναμης

∆ερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων (εκδόσεις ETG)

Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Πίσω ζώνες ασφαλείας τριών σημείων ∆ιαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50

∆ύο υποδοχές Isofix στο πίσω κάθισμα Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος

Φώτα ημέρας LED Επένδυση καθισμάτων Carolight 

Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα Επένδυση καθισμάτων Maille Rayura Noir/Akinite (εκδόσεις TOP !) 

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΑΝΕΣΗ Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος

Air Condition ∆ιακοσμητικά χρωμίου στα πλαϊνά παράθυρα (εκδόσεις TOP !)

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε μαύρο χρώμα (εκδόσεις TOP !)

Ανακλινόμενα πίσω παράθυρα (5-θυρες εκδόσεις) ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Brecola (1.2 PureTech 82 & TOP !)

Πρίζα 12V Κιτ επισκευής ελαστικού (εκδόσεις TOP !)

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα 

Επένδυση καθισμάτων Curitiba ALLURE (Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACTIVE)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 1.0 VTi 68 / 1.0 VTi 68 ETG / 1.2 PureTech 82

Εταζέρα στο χώρο αποσκευών ΑΣΦΑΛΕΙΑ

                ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Θήκες αποθήκευσης στις πόρτες Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας (δεν διατίθεται στις εκδόσεις 1.0 VTi ETG)

Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού Προβολείς ομίχλης με πλαίσιο χρωμίου

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΣΗ

Ελαστικά  165/65 R14 Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες

Τροχοί 14" με διακοσμητικό τάσι Xourel ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Εφεδρικός τροχός μικρότερης διάστασης ∆ερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

Συνολικός & ημερήσιος χιλιομετρητής

΄Ενδειξη επιπέδου καυσίμου ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Ένδειξη ασφάλισης ζωνών ασφαλείας Εξωτερικοί καθρέπτες και χειρολαβές σε χρώμιο (εκδόσεις TOP !)

Υπολογιστής ταξιδίου Σκούρα πίσω τζάμια (εκδόσεις TOP !)

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζάντες αλουμινίου 15" Thorren

ACCESS (Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης 1.0 VTi 68) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

1.0 VTi 68 Ηλεκτρονικό στροφόμετρο  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος

ΑΝΕΣΗ

Ράδιο MP3 με 2 ηχεία, jack, USB

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

∆ιακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας 
και βάση επιλογέα ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία 
προειδοποίηση


