
AMBITION

Ασφάλεια, λειτουργικότητα και άνεση

"CRUISE CONTROL" με περιοριστή ταχύτητας

"REAR VIEW CAMERA MID" - Κάμερα Οπισθοπορείας

"SMART LINK+" (ασύρματο για Apple)ασύρματο για Apple)

Αερόσακοι οδηγού συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού & 
αερόσακος γονάτων οδηγού

Αναδιπλούμενη & διαιρούμενη πλάτη πίσω καθίσματος με κεντρικό υποβραχιόνιο

Αυτόματος κλιματισμός

Εμπρός καθαριστήρες με διακεκομμένη λειτουργία και αισθητήρες φωτός / βροχής

Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός με προεντατήρα και ρύθμιση ύψους

Ζώνη ασφαλείας 3 σημείων για τη μεσαία πίσω θέση

Θήκες φύλαξης στον αποθηκευτικό χώρο

Κάθισμα οδηγού / συνοδηγού με ρύθμιση ύψους

Πίσω παράθυρα με προστασία από τον ήλιο

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός και αερόσακος κεφαλής τύπου κουρτίνας

Προσωρινή ρεζέρβα

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου LTE και ασύρματη φόρτιση

Σύστημα Start-stop με ανάκτηση ενέργειας

Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης (ασύρματο για Apple)Servotronic))

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών

Σύστημα συγκράτησης παιδικού καθίσματος ISOFIX

Εσωτερικό

"VIRTUAL COCKPIT" - Ψηφιακός Πίνακας Οργάνων

2x θύρες USB εμπρός

8 ηχεία

KESSY - είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί

LED Προβολείς ομίχλης

Textile floor mats

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG, 7 σχέσεων



Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων

Εσωτερική διακόσμηση Brushed

Εσωτερικός φωτισμός της περιοχής των ποδιών για τους εμπρός & πίσω επιβάτες

Κεντρικό υποβραχιόνιο

Οσφυική ρύθμιση εμπρός καθισμάτων

Πακέτο καπνιστή, σταχτοδοχείο

Πανευρωπαϊκό σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης

Πρίζα 12-V στο χώρο αποσκευών

Ταπετσαρία με υφασμάτινη επένδυση

Τιμόνι 2 ακτίνων, δερμάτινο, πολυλειτουργικό με χειριστήρια DSG

Φώτα ημέρας & αυτόματο άνοιγμα / σβήσιμο φώτων με τον κινητήρα

Εξωτερικό

4-κύλινδρος. turbo diesel. 2.0 / 150 PS TDI c)om. rail

HILL START ASSIST - υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα

LED πίσω φώτα

LED Προβολείς & φώτα ημέρας

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω

Ελαστικά 215/55 R17 94V χαμηλής αντίστασης κύλισης

Ζάντες αλουμινίου "STRATOS" 7Jx17"

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, αναδιπλούμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με αυτόματη 
σκίαση

Θερμομονωτικό παρμπρίζ 

Πίσω φως ομίχλης

Χρωμιωμένα πλαίσια στα πλευρικά παράθυρα

STYLE

Ασφάλεια, λειτουργικότητα και άνεση

"CRUISE CONTROL" με περιοριστή ταχύτητας

"DRIVING MODE SELECT" - Επιλογή Προφίλ Οδήγησης, χωρίς "DCC-DYNAMIC CHASSIS 
CONTROL"



"REAR VIEW CAMERA MID" - Κάμερα Οπισθοπορείας

"SMART LINK+" (ασύρματο για Apple)ασύρματο για Apple)

Navi Amundsen + Web radio

Αερόσακοι οδηγού συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού & 
αερόσακος γονάτων οδηγού

Αναδιπλούμενη & διαιρούμενη πλάτη πίσω καθίσματος με κεντρικό υποβραχιόνιο

Αυτόματος κλιματισμός

Εμπρός καθαριστήρες με διακεκομμένη λειτουργία και αισθητήρες φωτός / βροχής

Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός με προεντατήρα και ρύθμιση ύψους

Ζώνη ασφαλείας 3 σημείων για τη μεσαία πίσω θέση

Ηλεκρικές ρυθμίσεις καθίσματος οδηγού με λειτουργία μνήμης

Θήκες φύλαξης στον αποθηκευτικό χώρο

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός και αερόσακος κεφαλής τύπου κουρτίνας

Προσωρινή ρεζέρβα

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου LTE και ασύρματη φόρτιση

Σύστημα Start-stop με ανάκτηση ενέργειας

Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης (ασύρματο για Apple)Servotronic))

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών

Σύστημα συγκράτησης παιδικού καθίσματος ISOFIX

Τηλεσκοπικά πλυστικά φανών

Εσωτερικό

"VIRTUAL COCKPIT" - Ψηφιακός Πίνακας Οργάνων

2x θύρες USB εμπρός

8 ηχεία

KESSY - είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί

Textile floor mats

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG, 7 σχέσεων

Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων

Ένθετο Beige Brushed 3D με φωτισμό περιβάλλοντος

Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός, type 2

Εσωτερικός φωτισμός της περιοχής των ποδιών για τους εμπρός & πίσω επιβάτες

Κεντρικό υποβραχιόνιο



Πακέτο καπνιστή, σταχτοδοχείο

Πανευρωπαϊκό σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης

Πρίζα 12-V στο χώρο αποσκευών

Ταπετσαρία με υφασμάτινη επένδυση

Τιμόνι 2 ακτίνων, δερμάτινο, πολυλειτουργικό με χειριστήρια DSG

Φώτα ημέρας & αυτόματο άνοιγμα / σβήσιμο φώτων με τον κινητήρα

Εξωτερικό

4-κύλινδρος. turbo diesel. 2.0 / 150 PS TDI c)om. rail

HILL START ASSIST - υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα

TOP LED πίσω φώτα

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω

Δέσμη φώτων Matrix 

Ελαστικά 235/45 R18 94W χαμηλής αντίστασης κύλισης

Ζάντες αλουμινίου ANTARES 8J x 18"

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, αναδιπλούμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με αυτόματη 
σκίαση & λειτουργία μνήμης

Ηλεκτρικό άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών

Θερμομονωτικό παρμπρίζ 

Πίσω σκούρα τζάμια "SUNSET"

Πίσω φως ομίχλης

Προβολείς Full LED

Προβολείς ομίχλης με λειτουργία στροφής

Χρωμιωμένα πλαίσια στα πλευρικά παράθυρα
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