
AMBITION

Εξωτερικό

3 κύλινδρος κινητήρας 1.0 TSI/110 PS

LED πίσω φώτα

Ελαστικά 205/60 R16 92V

Εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος

Ζάντες αλουμινίου 6J x 16

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC)ESC))

Προβολείς LED

Εσωτερικό

8 ηχεία

EASY START - Εκκίνηση χωρίς κλειδί

Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων

Διακοσμητικά ένθετα ταμπλώ

Εμπρός καθίσματα με οσφυική ρύθμιση

Εσωτερικός καθρέφτης με αυτόματη σκίαση

Ηχοσύστημα πολυμέσων "BOLERO" με οθόνη HD 8''BOLERO"BOLERO" με οθόνη HD 8'' με οθόνη HD 8''

Θύρα USB

Κάμερα οπισθοπορείας

Κεντρικό υποβραχιόνιο - JUMBO BOX

Μπάρες οροφής

Ντουλαπάκι συνοδηγού με φωτισμό 

Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων "BOLERO" με οθόνη HD 8''MAXI DOT"BOLERO" με οθόνη HD 8''

Πλαίσιο αεραγωγών & λεπτομέρειες σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

Πολυλειτουργικό τιμόνι

Σκιάδια με καθρέφτη

Ταπετσαρία με υφασμάτινη επένδυση

Ασφάλεια, λειτουργικότητα και άνεση

Bluetooth



C)are C)onnect

C)RUISE C)ONTROL με περιοριστή ταχύτητας

DAB - Δέκτης ψηφιακού ραδιοφωνικού σήματος

Drive Mode Select - Επιλογή Προφίλ Οδηγήσης

eC)all - κλήση έκτακτης ανάγκης

Αναδιπλούμενη & διαιρούμενη πλάτη πίσω καθίσματος

Αυτόματος κλιματισμός

Εμπρός καθαριστήρες με διακεκομμένη λειτουργία και αισθητήρες φωτός / βροχής

Ένδειξη Service κάθε 30 000 km ή 2 έτη (ESC)ανάλογα ποιο έρθει πρώτο)

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω

Θήκες φύλαξης στον αποθηκευτικό χώρο

Κάθισμα οδηγού / συνοδηγού με ρύθμιση ύψους

Κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό

Λειτουργία EC)O για μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου

Ομπρέλα βροχής

Πίσω παράθυρα με προστασία από τον ήλιο

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός και αερόσακος κεφαλής τύπου κουρτίνας

Προσωρινή ρεζέρβα

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων

Σύνδεση τηλεφώνου SMART LINK +

Σύστημα "BOLERO" με οθόνη HD 8''FRONT ASSIST"BOLERO" με οθόνη HD 8''

Σύστημα Start-stop με ανάκτηση ενέργειας

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών

Σύστημα συγκράτησης παιδικού καθίσματος i-Size, 2 x top tether σύστημα συγκράτησης παιδικού 
καθίσματος στο κάθισμα του συνοδηγού

Φώτα ημέρας & αυτόματο άνοιγμα / σβήσιμο φώτων με τον κινητήρα

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων

STYLE

Εξωτερικό

3 κύλινδρος κινητήρας 1.0 TSI/110 PS



Full LED πίσω φώτα με δυναμικά φλας

Ελαστικά 205/55 R17 91V χαμηλής τριβής

Εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος

Ζάντες αλουμινίου 6,5 x 17"BOLERO" με οθόνη HD 8'' ET40 "BOLERO" με οθόνη HD 8''Volans"BOLERO" με οθόνη HD 8''

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC)ESC))

Πίσω σκούρα τζάμια "BOLERO" με οθόνη HD 8''SUNSET"BOLERO" με οθόνη HD 8''

Προβολείς LED

Εσωτερικό

8 ηχεία

KESSY - είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί

Virtual C)ockpit - Ψηφιακός πίνακας οργάνων

Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων

Εμπρός καθίσματα με οσφυική ρύθμιση

Εσωτερικός καθρέφτης με αυτόματη σκίαση

Ηχοσύστημα πολυμέσων "BOLERO" με οθόνη HD 8''BOLERO"BOLERO" με οθόνη HD 8'' με οθόνη HD 8''

Θύρα USB

Κάμερα οπισθοπορείας

Κεντρικό υποβραχιόνιο - JUMBO BOX

Μπάρες οροφής

Ντουλαπάκι συνοδηγού με φωτισμό 

Πλαίσιο αεραγωγών & λεπτομέρειες σε χρώμιο

Σκιάδια με καθρέφτη

Ταπετσαρία με επένδυση ύφασμα / Suedia

Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση, πολυλειτουργικό 

Ασφάλεια, λειτουργικότητα και άνεση

Bluetooth

C)are C)onnect

C)RUISE C)ONTROL με περιοριστή ταχύτητας

DAB - Δέκτης ψηφιακού ραδιοφωνικού σήματος

Drive Mode Select - Επιλογή Προφίλ Οδηγήσης

eC)all - κλήση έκτακτης ανάγκης



Αναδιπλούμενη & διαιρούμενη πλάτη πίσω καθίσματος

Αυτόματος κλιματισμός

Εμπρός καθαριστήρες με διακεκομμένη λειτουργία και αισθητήρες φωτός / βροχής

Ένδειξη Service κάθε 30 000 km ή 2 έτη (ESC)ανάλογα ποιο έρθει πρώτο)

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω

Θήκες φύλαξης στον αποθηκευτικό χώρο

Κάθισμα οδηγού / συνοδηγού με ρύθμιση ύψους

Κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό

Λειτουργία EC)O για μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου

Ομπρέλα βροχής

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός και αερόσακος κεφαλής τύπου κουρτίνας

Προσωρινή ρεζέρβα

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων

Σύνδεση τηλεφώνου SMART LINK +

Σύστημα "BOLERO" με οθόνη HD 8''FRONT ASSIST"BOLERO" με οθόνη HD 8''

Σύστημα Start-stop με ανάκτηση ενέργειας

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών

Σύστημα συγκράτησης παιδικού καθίσματος i-Size, 2 x top tether σύστημα συγκράτησης παιδικού 
καθίσματος στο κάθισμα του συνοδηγού

Φώτα ημέρας & αυτόματο άνοιγμα / σβήσιμο φώτων με τον κινητήρα

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων
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