
Στοιχεία εξοπλισμού edition #1. 

Εξωτερικό. 

 Κλωβός ασφαλείας tridion σε lava orange, προαιρετικά σε cool silver (μεταλλικό) 
 bodypanel σε white 
 Πανοραμική ηλιοροφή με αλεξήλιο ρολό 
 Επένδυση μάσκας ψυγείου σε white 
 Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών στο χρώμα του tridion 
 Επιγραφή edition #1 στη βάση του καθρέπτη 
 Θερινά ελαστικά 
 Προβολείς αλογόνου H4 με ενσωματωμένα φώτα πορείας ημέρες τεχνολογίας LED 
 Τρίτο φως φρένων 
 Πλευρικά φλας (λευκά) 

Εσωτερικό. 

 Ταμπλό οργάνων και κεντρικά πλαίσια θυρών σε ύφασμα orange και λεπτομέρειες 
σε μαύρο/γκρι, καθίσματα με υφασμάτινη επένδυση μαύρο/πορτοκαλί 

 Ταπέτα αποκλειστικής σχεδίασης edition #1 
 Επιλογέας ταχυτήτων σε δέρμα 
 Κεντρική κονσόλα με συρτάρι και διπλή ποτηροθήκη μπροστά, ποτηροθήκη πίσω 
 Εσωτερικές χειρολαβές θυρών σε χρώμιο ματ 
 Χειρολαβή συνοδηγού 
 Αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού με θήκη για αποκόμματα στάθμευσης 
 Θήκη γυαλιών οδηγού 
 Αποθηκευτική θήκη στις πόρτες 
 Εταζέρα στην πίσω πόρτα 
 Θήκη με λάστιχο στην πλάτη καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού 
 Εσωτερικός φωτισμός 
 Φώτα ανάγνωσης οδηγού και συνοδηγού 
 Φωτισμός χώρου αποσκευών 
 Κάθισμα συνοδηγού με λειτουργία διαμπερούς φόρτωσης (πλήρως αναδιπλούμενη 

πλάτη) 
 Υποδοχές φορτίου στο χώρο αποσκευών 

Λειτουργίες και ηλεκτρικό σύστημα. 

 Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας με προειδοποίηση παγετού 
 Μηχανικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες 
 Ηλεκτρικά παράθυρα με χειρισμό άνεσης και προστασία κατά του μαγκώματος 
 Υαλοκαθαριστήρες άνεσης με διακοπτόμενη λειτουργία και αυτόματη λειτουργία 

σάρωσης/πλύσης 
 Πίσω υαλοκαθαριστήρας με διακοπτόμενη λειτουργία και αυτόματη λειτουργία 

σάρωσης/πλύσης 
 Θερμαινόμενο πίσω τζάμι 
 Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 3,5" (8,9 cm) τεχνολογίας TFT και υπολογιστή 

οχήματος 
 Ρύθμιση εμβέλειας ακτίνας φώτων (μηχανική) 
 Φλας με λειτουργία άνεσης ενός αγγίγματος 
 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, οπτική ένδειξη κλειδώματος και immobilizer 
 Κάλυμμα συντήρησης με κλειδαριά 
 Πρίζα 12 Volt με κάλυμμα στην κεντρική κονσόλα 



Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης. 

 esp® – ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας 
 abs – σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών με ηλεκτρονική κατανομή ισχύος 

πέδησης 
 Σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων 
 Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα 
 Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών 
 Κλωβός ασφαλείας tridion 
 Cruise control με περιοριστή ταχύτητας (μεταβλητός περιορισμός ταχύτητας) 
 Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού 
 Πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού (σύνθετοι κεφαλής/θώρακα) 
 Αερόσακος γονάτων οδηγού 
 Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων με εντατήρες και περιοριστές δύναμης ζώνης 
 Λειτουργία προειδοποίησης για ζώνη οδηγού και συνοδηγού 
 Σύστημα στερέωσης παιδικού καθίσματος ISOFIX στο κάθισμα συνοδηγού με 

χειροκίνητη απενεργοποίηση αερόσακου 
 Αισθητήρας σύγκρουσης για ενεργοποίηση των αλάρμ 
 drive lock — αυτόματο κλείδωμα θυρών κατά την οδήγηση 
 Εξωτερικός καθρέπτης με ασφαιρικό κρύσταλλο στην πλευρά οδηγού 

Τεχνολογία. 

 Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων 
 Αυτόματη λειτουργία start-stop 
 Σύστημα άμεσης διεύθυνσης με υποβοήθηση ανάλογα με την ταχύτητα και 

μεταβλητή μετάδοση 
 Δοχείο καυσίμου (28 λίτρα) 

Πακέτο Sport. 

 16" (40,6 cm) ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 8 ακτίνων σχήματος Y σε μαύρο, με 
ελαστικά 185/50 R16 εμπρός, 205/45 R16 (R95) πίσω 

 Sport ανάρτηση με χαμηλότερη ρύθμιση 10 mm 
 Σύστημα εξάτμισης με χρωμιωμένο πλαίσιο σωλήνα εξάτμισης 
 Sport δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων, κεντρικό 

τμήμα σε ανθρακί και διακοσμητικές ραφές σε γκρι 
 Sport πεντάλ σε βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά στοιχεία 

Πακέτο Cool & Audio με σύστημα αυτόματου κλιματισμού και σύστημα 
ήχου. 

 Σύστημα ήχου smart με θύρες AUX/USB, διεπαφή Bluetooth® με λειτουργία 
ανοικτής ακρόασης, audio streaming για μετάδοση μουσικής και εφαρμογή smart 
cross connect για iOS και Android   

 Σύστημα αυτόματου κλιματισμού με αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας και σύνθετο 
φίλτρο με ενεργό άνθρακα 


