
 

ELITE 

Εξωτερικό 

• Ατσάλινες ζάντες 17” 
• Θερμαινόμενοι & ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες 
• Φώτα BI-LED 
• Φώτα ημέρας LED 

• Κεραία τύπου καρχαρία “Shark fin” 
• Πίσω φώτα LED (φρένων & νυκτός) 

• Αισθητήρας φωτός 
• Ρεζέρβα προσωρινή 

 

Εσωτερικό 

• Πίσω καθίσματα αναδιπλούμενα 60/40 
• Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους 
• Θήκη γυαλιών 

• Καθίσματα με Μαύρο ύφασμα 
• Θύρα USB (εμπρός) με υποστήριξη i-

Pod 
• Τιμόνι με ρύθμιση ύψους & απόστασης 
• Τιμόνι με χειριστήρια  

• Ποτηροθήκες εμπρός 

• Φως χώρου αποσκευών 
• ISOFIX (2x) στα πίσω καθίσματα 
• Χώροι μικροαντικειμένων στις εμπρός & 

πίσω θύρες 
• Φως στο ντουλαπάκι του συνοδηγού 

• Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο 
• 4 ηχεία 
• Χειρολαβές επιβατών (4) 

• Σκιάδια οδηγού-συνοδηγού με 
καθρέπτες 

 

Ηλεκτρικές ευκολίες 

• Μπουτόν εκκίνησης κινητήρα 

• Οθόνη TFT 7” στον πίνακα οργάνων 
• Ηλεκτρονικό χειρόφρενο 

• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών 
(TPMS) 

• Υποστήριξη Ψηφιακού Ραδιοφώνου 

(DAB) 

• Bluetooth (τηλέφωνο και μουσική) 

• Σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης (E-
Call) 

• Ηλεκτρικά παράθυρα με έλεγχο και από 
το κλειδί 

• Μηχανικός κλιματισμός 

• Drive modes (επιλογή οδηγικού προφίλ) 
 

Ασφάλεια 

• Σύστημα Ενεργής Πέδησης με αναγνώριση πεζών & δικυκλιστών (FEB – Forward 
Emergency Braking) 

• Υπο-βοήθηση τυφλού σημείου διασταύρωσης 
• Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Side Support -LSS), το οποίο περιλαμβάνει  

o Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας - (LDP - Lane Departure Prevention) 
o Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας - (LDW - Lane Departure Warning) 
o Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου + Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου - 

(BSW + BSI  
o Blind Spot Warning + Blind Spot Intervention) 

• Αναγνώριση Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας - (TSR - Traffic Sign Recognition) 
• Προειδοποίηση Επικείμενης Εμπρόσθιας Σύγκρουσης - (FCW predictive) Frontal 

Collision Warning 
• Intelligent Cruise Control με Speed Limiter 
• Ειδοποίηση Προσοχής Οδηγού - (DAA - Driver Attention Alert) 

• Προειδοποίηση Κάθετης Κίνησης Αντικειμένου ή Οχήματος κατά την οπισθοπορεία – 
(CTA - Cross Traffic Alert) 



 
 

• Αποφυγή Σύγκρουσης κατά την έναρξη της Οπισθοπορείας - (BCI - Back-up collision 

intervention) 
• Υποβοήθηση Υψηλής Δέσμης Προβολέων- (HBA - High Beam Assist) 

• Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε ανηφόρα- (HAS - Hill Assist System) 
• Δυναμικός Έλεγχος Οχήματος - (VDC - Vehicle Dynamic Control) 

• Διαφορικό Περιορισμένης Ολίσθησης - (LSD - Limited Slip Differential) 
• Hill Start Assist με λειτουργία Auto-Hold 
• Σήμα εκτάκτου ανάγκης (Autohazard) – άνοιγμα φώτων alarm κατά το απότομο 

φρενάρισμα 
• Πλευρικοί αερόσακοι + τύπου κουρτίνας 

• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος 
 

PREMIUM (επιπλέον της ELITE) 

Εξωτερικό 

• Μπουτόν ανοίγματος εμπρός θυρών στις εξωτερικές χειρολαβές 

• Ζάντες αλουμινίου 17” 
• Αυτόματα αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες  

 

Εσωτερικό 

• Δερμάτινο τιμόνι 

• Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων 
• Οσφυϊκή υποστήριξη (2-way) στο 

κάθισμα του οδηγού (ηλεκτρική) 
• Κάθισμα συνοδηγού με ρύθμιση ύψους 
• Πίσω υποβραχιόνιο με 2 ποτηροθήκες 

• Κάμερα οπισθοπορίας 

• Σκιάδια με φως 
• Αλλαγή ταχυτήτων με Paddles (μόνο στο 

αυτόματο κιβώτιο) 
• 6 ηχεία 

 

Ηλεκτρικές ευκολίες 

• Σύστημα A-IVC 8” με δυνατότητα Ειδοποιήσεων και Λειτουργιών από απόσταση – 
(Remote Services & notifications) 

• Apple Carplay, Android Auto 

• Αυτόματος δι-ζωνικός κλιματισμός 
• Αισθητήρας βροχής 

• Θύρα USB-C 
 

N-CONNECTA (επιπλέον της PREMIUM) 

Εξωτερικό 

• Ζάντες αλουμινίου 18” 
• Φιμέ κρύσταλλα πίσω θυρών και πίσω παρμπρίζ 
• Πίσω προφυλακτήρας με ασημί ένθετα 

 

Εσωτερικό 

• Ατμοσφαιρικός φωτισμός (κεντρική 
κονσόλα, εσωτερικό θυρών) 

• Καθίσματα MONOFORM (Μαύρο-Γκρι 
ύφασμα) 

• Μαξιλάρι γονάτων από μαλακό υλικό 
• Πίσω θύρες USB 

• Διπλό πάτωμα χώρου αποσκευών 
• 6 άγκιστρα στον χώρο αποσκευών 



 
 

  

Ηλεκτρικές ευκολίες 

• Οθόνη 9” με σύστημα πλοήγησης A-IVI 

• Πλήρης οθόνη TFT 12,3” στον πίνακα οργάνων 
• Εσωτερικός καθρέπτης αυτόματης σκίασης 

 

Ασφάλεια 

• Σύστημα Περιμετρικής Θέασης (AVM) με Ανίχνευση Κινούμενου Αντικειμένου (MOD) 

• Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος 
 

 

Πακέτο N-CONNECTA FEEL 
 

• Γυάλινη οροφή (καταργεί τη θήκη γυαλιών) 
• Ράγες οροφής 

• Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα 
• Θερμαινόμενο τιμόνι 

• Θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ 
• Ασύρματη Φόρτιση Κινητού Τηλεφώνου – (Wireless charging) 
 

 

TECHNA (επιπλέον της N-CONNECTA) 

Εξωτερικό 

• Ζάντες αλουμινίου 19” 

• Γυάλινη οροφή  
• Ράγες οροφής 

• Εξωτερικό αμάξωμα με διχρωμία 

• Hands free άνοιγμα πίσω θύρας 

• Εμπρός-πίσω φλας LED  
• Φως όπισθεν LED 

 

Εσωτερικό 

• Ατμοσφαιρικός φωτισμός (κεντρική κονσόλα, εσωτερικό θυρών) 
• Μερικώς PVC καθίσματα χρώματος μαύρου & ανοικτού γκρι 

• Οσφυϊκή υποστήριξη καθίσματος συνοδηγού (2 κατευθύνσεων) 
 
 

Ηλεκτρικές ευκολίες 

• Προβολή πληροφοριών στο παρ-μπριζ (Head Up Display) 

• Έξυπνο κλειδί με μνήμες 
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού (8 κατευθύνσεων) 
• Ασύρματη Φόρτιση Κινητού Τηλεφώνου – (Wireless charging) 

• Θερμαινόμενο τιμόνι 
• Θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ 

Ασφάλεια 

• Προβολείς LED με προσαρμοσμένη δέσμη (AFS – Adaptive Front System) 
• AD1 (Διαθέσιμο μόνο στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) 



 
 

o Προσαρμοσμένο Cruise Control ως προς την ταχύτητα και την απόσταση του   

προπορευόμενου οχήματος (Intelligent Cruise Control) 
o Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane keep Assist) 

o Ακινητοποίηση και Επανεκκίνηση του οχήματος στην ίδια λωρίδα 
κυκλοφορίας σε περιπτώσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης (Traffic Jam Pilot) 

 
 

TECHNA+ (επιπλέον της TECHNA) 

Εξωτερικό 

• Ζάντες αλουμινίου 20” 

Εσωτερικό 

• Καθίσματα & εξωτερικοί καθρέπτες με μνήμη συνδεδεμένοι στο i-key 

• Οσφυϊκή υποστήριξη οδηγού & συνοδηγού (4 κατευθύνσεων) 
• Μασάζ καθίσματος οδηγού & συνοδηγού 

• Πλήρως δερμάτινα καθίσματα NAPPA 
• Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα 
• Αυτόματη ρύθμιση καθρεπτών κατά την όπισθεν  

• Δέρμα καθισμάτων χρώματος μαύρου 
• Διχρωμία ταμπλό μαύρου/μπλε 

 

Ηλεκτρικές ευκολίες 

• Ηχοσύστημα κορυφαίας απόδοσης BOSE με 10 ηχεία 


