
AMBITION
Εξωτερικό

3-κύλινδρος κινητήρας 1.0 / 110 PS TSI 

LED εμπρόσθια φωτιστικά σώματα

Διακοσμητικά ένθετα αλουμινίου

Διακοσμητικά σε μαύρο χρώμα

Ελαστικά 205/60 R16 92V

Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι

Ζάντες αλουμινίου "TWISTER AERO" 7J x 16" TWISTER AERO"TWISTER AERO" 7J x 16"  7J x 16"TWISTER AERO" 7J x 16"  

Θερμομονωτικό εμπρός παρμπρίζ

Καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών στο χρώμα του αμαξώματος

Πίσω φώτα LED με δυναμικά φλας

Προδιαγραφές ρύπων EU6 AP

Φώτα ημέρας 

Εσωτερικό

8 ηχεία

MAXI DOT οθόνη στον πίνακα οργάνων

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - Park distance control

Εμπρός καθίσματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος

Επιπλέον ηχομόνωση

Εσωτερικός καθρέφτης με αυτόματη σκίαση

Ηλεκτρικά παράθυρα με λειτουργία άνεσης

Κεντρικό κλείδωμα με λειτουργία Keyless Go χωρίς SAFELOCK

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός

Κιβώτιο ταχυτήτων χειροκίνητο 6 σχέσεων

Μοχλός ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση

Οσφυική ρύθμιση εμπρός καθισμάτων

Σύστημα κλιματισμού Climatronic 

Τιμόνι με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών και δερμάτινη επένδυση

Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων 



Φωτισμός χώρου αποσκευών

Ασφάλεια, λειτουργικότητα και άνεση

CRUISE CONTROL με περιοριστή ταχύτητας

DAB - Ψηφιακός Δέκτης Ραδιοφώνου 

Driver Alert - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού 

DRIVING MODE SELECT - Επιλογή προφίλ οδήγησης

FRONT ASSIST - με προειδοποίηση και αυτόματο φρενάρισμα (περιλαμβάνονται πεζοί και 
δικυκλιστές)

Lane Assist - Υποβοήθηση διατήρησης της λωρίδας

SMART LINK - ενσύρματη και ασύρματη σύνδεση

Αερόσακος γονάτων οδηγού

Αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθίσματος, με κεντρικό υποβραχιόνιο

Αντικλεπτικό σύστημα immobilizer

Εργαλειοθήκη και γρύλος

Εφεδρικός τροχός μικρότερης διάστασης

Ζώνες τριών σημείων για τις εξωτερικές θέσεις του πίσω καθίσματος

Ζώνες τριών σημείων, ρυθμιζόμενες καθ' ύψος, με προεντατήρες στα εμπρός καθίσματα

Ζώνη ασφαλείας τριών σημείων για τη μεσαία θέση του πίσω καθίσματος

Ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό XDS

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) και ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση φρένων

Θύρα USB type C, μόνο για μεταφορά δεδομένων

Καθαριστήρες με διακοπτόμενη λειτουργία και αισθητήρες φωτός/βροχής

Κάμερα οπισθοπορείας- "TWISTER AERO" 7J x 16" REAR VIEW"TWISTER AERO" 7J x 16"  

Κλήση Έκτακτης Ανάγκης - eCall

Με υποβοήθηση τιμονιού έκτακτης ανάγκης, με σύστημα turn assist

Πίσω φως ομίχλης στη μία πλευρά, δύο φώτα για την οπισθοπορεία

Πλευρικά και πίσω παράθυρα με θερμομονωτικό τζάμι

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι οροφής τύπου κουρτίνας και αερόσακος ανάμεσα στα δύο
εμπρός καθίσματα

Πρίζα 12-volt στο χώρο αποσκευών

Ρυθμιζόμενη δέσμη προβολέων

Σκιάδιο συνοδηγού με καθρέφτη



Σύνδεση με κινητό τηλέφωνο

Σύστημα Start-stop με ανάκτηση ενέργειας από το φρενάρισμα

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

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

Τρία πίσω προσκέφαλα

Φωνητικός έλεγχος

STYLE
Εξωτερικό

4 κύλινδρος κινητήρας 1.5/150 PS TSI

LED εμπρόσθια φωτιστικά σώματα

SUNSET - σκίαση πίσω παραθύρων

Ελαστικά 205/55 R17 91V χαμηλής αντίστασης κύλισης

Εμπρός προβολείς ομίχλης

Ζάντες αλουμινίου "TWISTER AERO" 7J x 16" ROTARE AERO"TWISTER AERO" 7J x 16"  7J x 17"TWISTER AERO" 7J x 16" 

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

Θερμομονωτικό εμπρός παρμπρίζ

Καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών στο χρώμα του αμαξώματος

Πακέτο χρωμιωμένων λεπτομερειών

Πίσω φώτα LED με δυναμικά φλας

Προδιαγραφές ρύπων EU6 AP

Φώτα ημέρας 

Εσωτερικό

8 ηχεία

Keyless Advanced - Κλείδωμα/ξεκλείδωμα και εκκίνηση του κινητήρα χωρίς κλειδί (χωρίς 
SAFELOCK)

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - Park distance control

Διακοσμητικά ένθετα Silver Squares Haptik (πλαϊνοί αεραγωγοί και επένδυση θυρών) 

Εμπρός καθίσματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος



Επιπλέον ηχομόνωση

Εσωτερικός καθρέφτης με αυτόματη σκίαση

Ηλεκτρικά παράθυρα με λειτουργία άνεσης

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός

Κιβώτιο ταχυτήτων χειροκίνητο 6 σχέσεων

Μοχλός ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση

Οσφυική ρύθμιση εμπρός καθισμάτων

Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με καθρέφτη και φωτισμό 

Σύστημα κλιματισμού Climatronic 

Τιμόνι 3 ακτίνων, sport, πολυλειτουργικό, με δερμάτινη επένδυση

Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων

Φωτισμός χώρου αποσκευών

Ψηφιακός πίνακας οργάνων

Ασφάλεια, λειτουργικότητα και άνεση

CRUISE CONTROL με περιοριστή ταχύτητας

DAB - Ψηφιακός Δέκτης Ραδιοφώνου 

Driver Alert - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού 

DRIVING MODE SELECT - Επιλογή προφίλ οδήγησης

FRONT ASSIST - με προειδοποίηση και αυτόματο φρενάρισμα (περιλαμβάνονται πεζοί και 
δικυκλιστές)

Hill hold control - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα

Lane Assist - Υποβοήθηση διατήρησης της λωρίδας

SMART LINK - ενσύρματη και ασύρματη σύνδεση

Αερόσακος γονάτων οδηγού

Αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθίσματος, με κεντρικό υποβραχιόνιο

Αντικλεπτικό σύστημα immobilizer

Έλεγχος μεγάλης σκάλας φωτισμού

Εργαλειοθήκη και γρύλος

Εφεδρικός τροχός μικρότερης διάστασης

Ζώνες τριών σημείων για τις εξωτερικές θέσεις του πίσω καθίσματος

Ζώνες τριών σημείων, ρυθμιζόμενες καθ' ύψος, με προεντατήρες στα εμπρός καθίσματα

Ζώνη ασφαλείας τριών σημείων για τη μεσαία θέση του πίσω καθίσματος



Ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό XDS

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) και ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση φρένων

Θύρα USB type C, μόνο για μεταφορά δεδομένων

Καθαριστήρες με διακοπτόμενη λειτουργία και αισθητήρες φωτός/βροχής

Κάμερα οπισθοπορείας- "TWISTER AERO" 7J x 16" REAR VIEW"TWISTER AERO" 7J x 16"  

Κλήση Έκτακτης Ανάγκης - eCall

Με υποβοήθηση τιμονιού έκτακτης ανάγκης, με σύστημα turn assist

Πίσω φως ομίχλης στη μία πλευρά, δύο φώτα για την οπισθοπορεία

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι οροφής τύπου κουρτίνας και αερόσακος ανάμεσα στα δύο
εμπρός καθίσματα

Πρίζα 12-volt στο χώρο αποσκευών

Ρυθμιζόμενη δέσμη προβολέων

Σύνδεση με κινητό τηλέφωνο

Σύστημα Start-stop με ανάκτηση ενέργειας από το φρενάρισμα

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

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

Τρία πίσω προσκέφαλα

Φωνητικός έλεγχος

ACTIVE PLUS

Εξωτερικό

4 κύλινδρος κινητήρας diesel 2.0 / 116 PS TDI common rail

LED εμπρόσθια φωτιστικά σώματα

LED πίσω φωτιστικά σώματα

Διακοσμητικά σε μαύρο χρώμα

Ελαστικά 205/60 R16 92V

Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι

Ζάντες αλουμινίου "TWISTER AERO" 7J x 16" TWISTER AERO"TWISTER AERO" 7J x 16"  7J x 16"TWISTER AERO" 7J x 16"  

Θερμομονωτικό εμπρός παρμπρίζ



Καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών στο χρώμα του αμαξώματος

Προδιαγραφές ρύπων EU6 AP

Φώτα ημέρας 

Εσωτερικό

Floor mats in front and rear

MAXI DOT οθόνη στον πίνακα οργάνων

Επιπλέον ηχομόνωση

Εσωτερικός καθρέφτης με αυτόματη σκίαση

Ηλεκτρικά παράθυρα με λειτουργία άνεσης

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα air conditioning 

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος

Κεντρικό κλείδωμα με λειτουργία Keyless Go χωρίς SAFELOCK

Κιβώτιο ταχυτήτων χειροκίνητο 6 σχέσεων

Μοχλός ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση

Σύστημα πολυμέσων SWING (MIB3) με οθόνη 8,25 ιντσών

Σύστημα πολυμέσων Swing με οθόνη 8,25"TWISTER AERO" 7J x 16" 

Τιμόνι με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών και δερμάτινη επένδυση

Φωτισμός χώρου αποσκευών

Ασφάλεια, λειτουργικότητα και άνεση

4 ηχεία

CRUISE CONTROL με περιοριστή ταχύτητας

DAB - Ψηφιακός Δέκτης Ραδιοφώνου 

Driver Alert - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού 

FRONT ASSIST - με προειδοποίηση και αυτόματο φρενάρισμα (περιλαμβάνονται πεζοί και 
δικυκλιστές)

Hill hold control - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα

Lane Assist - Υποβοήθηση διατήρησης της λωρίδας

SMART LINK - συνδεσιμότητα με κινητό τηλέφωνο

Αερόσακος γονάτων οδηγού

Αντικλεπτικό σύστημα immobilizer

Εργαλειοθήκη και γρύλος

Εφεδρικός τροχός μικρότερης διάστασης



Ζώνες τριών σημείων για τις εξωτερικές θέσεις του πίσω καθίσματος

Ζώνες τριών σημείων, ρυθμιζόμενες καθ' ύψος, με προεντατήρες στα εμπρός καθίσματα

Ζώνη ασφαλείας τριών σημείων για τη μεσαία θέση του πίσω καθίσματος

Ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό XDS

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) και ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση φρένων

Θύρα USB type C, μόνο για μεταφορά δεδομένων

Κλήση Έκτακτης Ανάγκης - eCall

Με υποβοήθηση τιμονιού έκτακτης ανάγκης, με σύστημα turn assist

Πίσω φως ομίχλης στη μία πλευρά, δύο φώτα για την οπισθοπορεία

Πλευρικά και πίσω παράθυρα με θερμομονωτικό τζάμι

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι οροφής τύπου κουρτίνας και αερόσακος ανάμεσα στα δύο
εμπρός καθίσματα

Πρίζα 12-volt στο χώρο αποσκευών

Ρυθμιζόμενη δέσμη προβολέων

Σκιάδιο συνοδηγού με καθρέφτη

Σύνδεση με κινητό τηλέφωνο

Σύστημα Start-stop με ανάκτηση ενέργειας από το φρενάρισμα

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

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

Τρία πίσω προσκέφαλα

Υπηρεσίες συνδεσιμότητας - Remote Access / Pro-active service 
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