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Ζάντες αλουμινίου "Muscat" 8J X 18 με λεπτομέρειες σε βουρτσισμένο αλουμίνιο και μαύρη λάκα, μπουλόνια ασφαλείας, και ελαστικά AirStop® διάστασης 245/45 R18 S

Ζάντες αλουμινίου "Sebring" 8J X 18 σε γκρι μεταλλικό, μπουλόνια ασφαλείας, και ελαστικά AirStop® διάστασης 245/45 R18 S

Εφεδρικός τροχός ανάγκης S S

Προβολείς LED για μεσαία και μεγάλη σκάλα φώτων, και φώτα ημέρας LED S

Προβολείς "Predicitve LED" για μεσαία και μεγάλη σκάλα φώτων, με προνοητική λειτουργία φωτισμού στροφών, δυναμική ρύθμιση δέσμης, φώτα "all-weather", φώτα ημέρας LED και μπεκ πλύσης φανών S

Πίσω φωτιστικά σώματα LED με δυναμικά φλας S S

Πλαίσιο πλευρικών παραθύρων με επένδυση χρωμίου S S

Διακοσμητικές λωρίδες χρωμίου στα μαρσπιέ S S

Εξωτερικοί καθρέπτες με επένδυση σε ματ χρώμιο S

Σπορ προφυλακτήρες αποκλειστικής σχεδίασης R, τραπεζοειδή διακοσμητικά χρωμίου στις απολήξεις εξατμίσεων, πίσω αεροτομή σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα S

Top-Comfort καθίσματα, θερμαινόμενα, με επενδύσεις σε συνδυασμό δέρμα "Vienna" / Alcantara. Eμπρός καθίσματα με υποστήριξη μέσης, του οδηγού ergoComfort 14 κατευθύνσεων (οι 6 ηλεκτρικές) με 

λειτουργία μασάζ
S

Top-Comfort καθίσματα, θερμαινόμενα, με επενδύσεις σε συνδυασμό δέρμα "Vienna" / Alcantara. Eμπρός καθίσματα με υποστήριξη μέσης, λογότυπο R-LINE, του οδηγού ergoComfort 14 κατευθύνσεων (οι 6 

ηλεκτρικές)
S

Εσωτερική επένδυση οροφής σε χρώμα Μαύρο τιτανίου S

Πεντάλ και υποπόδιο με επένδυση ανοξείδωτου χάλυβα (ματ απόχρωσης στην έκδοση R-LINE) S S

Διακοσμητικά ένθετα στο ταμπλό και τα πάνελ των θυρών
Βουρτσισμένο Αλουμίνιο 

(5MD)

Dark Diamond Flag 

(5MN)

Διακοσμητικά ένθετα στην κεντρική κονσόλα σε "Piano Black" S S

Κατώφλι θυρών εμπρός και πίσω με επένδυση ανοξείδωτου χάλυβα S

Κατώφλι θυρών εμπρός και πίσω με επένδυση ανοξείδωτου χάλυβα και λογότυπο R-LINE S

Εσωτερικός φωτισμός με χρονοκαθυστέρηση και ρύθμιση έντασης (dimming), εμπρός φωτισμός στο χώρο των ποδιών, 2 φώτα ανάγνωσης στις εμπρός & πίσω θέσεις S S

Κρυφός εσωτερικός φωτισμός Ambient στις πόρτες και το ταμπλό με επιλογή 3 διαφορετικών χρωμάτων S

Εμπρός σκίαδια με φωτιζόμενους καθρέπτες S S

Πολυλειτουργικό δερμάτινο τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση (με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στις εκδόσεις με κιβώτιο DSG) S

Σπορ πολυλειτουργικό δερμάτινο τιμόνι R-LINE, ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση (με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στις εκδόσεις με κιβώτιο DSG) S

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με χώρο αποθήκευσης. Περιλαμβάνει 2 αεραγωγούς και πρίζα 12 volt στο πίσω μέρος S S

Ασύμμετρα διαιρούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων, με κεντρικό υποβραχιόνιο και άνοιγμα για μεταφορά φορτίου S S

Υφασμάτινα πατάκια εμπρός-πίσω με διακοσμητικές ραφές S S

Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού, του συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης S S

Αερόσακος γονάτων οδηγού, αερόσακοι κεφαλής για τους εμπρός και πίσω επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων πλευρικών αερόσακων εμπρός S S

Πίσω ζώνες ασφαλείας τριών σημείων, αυτόματες , με προεντατήρες για τα εξωτερικά πίσω καθίσματα S S

e-Call (Υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης) S S

ESP (Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας) με λειτουργία σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου S S

ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση) S S

MSR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιβράδυνση με απότομο κατέβασμα ταχύτητας) S S

EDS (Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό εμπρός  - και πίσω σε εκδόσεις 4Motion) S S

Lane Assist (Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας) S S

Fatigue detection (Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού) S S

Front Assist με City Emergency Braking (Σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου, με λειτουργία αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης) S S

Αυξημένη προστασία πεζών: Σύστημα Αναγνώρισης πεζών και ενεργό καπό S S

Sign Assist (Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας) S S

Multi-colission Brake (Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων) S S

Pre-Crash (Προληπτική προστασία επιβατών) S S

XDS (Ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό εμπρός - και πίσω σε εκδόσεις 4Motion) S (240ps & 280ps)

Προσκέφαλα εμπρός με ρύθμιση ύψους / μήκους S / S S / S

Προειδοποιητικά φώτα εισόδου τεχνολογίας LED στις εμπρός πόρτες, ανακλαστήρες στις πίσω S S

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών S S

Προειδοποιητικό τρίγωνο, κουτί πρώτων βοηθειών, ανακλαστικό γιλέκο ασφαλείας S S
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Pro-active STOP & START (Προνοητική λειτουργία απενεργοποίησης κινητήρα και αυτόματη εκκίνηση) S S

Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση S S

Dynamic Chassis Control & Driving Profile Selection - Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις με Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ και λειτουργία εξατομίκευσης (Personalization) S

Predictive Adaptive Cruise Control (ενεργό σύστημα ελέγχου ταχύτητας και απόστασης από προπορευόμενα οχήματα, με λειτουργία προνοητικής ρύθμισης ταχύτητας) S S

Park Assist 3.0 (Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης).

Περιλαμβάνει υποβοήθηση στάθμευσης σε παράλληλη ή κάθετη θέση με προσθιοπορεία ή οπισθοπορεία, λειτουργία αυτόματης εξόδου από χώρο στάθμευσης σε παράλληλη θέση, δυνατότητα ενεργοποίησης 

του συστήματος εκ των υστέρων για ολοκλήρωση της διαδικασίας στάθμευσης

S S

Rear Assist (Κάμερα οπισθοπορείας) S S

Light Assist - Σύστημα αυτόματης προσαρμογής φωτισμού μεγάλης σκάλας. S

Progressive Steering (Προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης, με μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης) S S

Press & Drive (Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί) S S

Air Care Climatronic 3-ζωνών (Αυτόματος κλιματισμός με ξεχωριστή ρύθμιση οδηγού-συνοδηγού-πίσω θέσεων). Περιλαμβάνει λειτουργία καθαρισμού του αέρα και αντιαλλεργικό φίλτρο S S

Active Info Display - Διαδραστικός, και πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων (Οθόνη TFT 12,3") S S

Σύστημα Infotainment DISCOVER MEDIA. Περιλαμβάνει:

■  Έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών

■  Navigation με χάρτες Ευρώπης και δωρεάν αναβάθμιση εφ΄όρου ζωής της συσκευής map-update service

■  Απεικόνιση χαρτών 2D/3D

■  Δυναμική πλοήγηση με TMC+ και Online Traffic Information

■  3 επιλογές διαδρομής (Γρήγορη, Σύντομη, Eco)

■  VW Media Control: Έλεγχος του Συστήματος Infotainment μέσω tablet ή smartphone

■  Σύνδεση Bluetooth με audio streaming

■  3 χρόνια δωρεάν Mobile Online Υπηρεσίες Car-Net "Guide & Inform Basic"

■  Συνολικός αριθμός θυρών: 1 Aux In / 2 USB (συμβατότητα με iPod/iPhone) / 2 x SD card

■  Δυνατότητα Wi-Fi Hotspot

■  Απεικόνιση φωτογραφιών (JPEG) 

■  Απεικόνιση λογότυπων ραδιοφωνικών σταθμών

■  Car Menu

S

Σύστημα Infotainment  "DISCOVER PRO". Περιλαμβάνει επιπλέον του DISCOVER MEDIA:

■  Έγχρωμη οθόνη αφής 9,2 ιντσών

■  Online map update - Online ενημέρωση χαρτών απευθείας στο σύστημα Infotainment

■  Gesture Control - Λειτουργία ανέπαφου χειρισμού

■  Voice Control  - Χειρισμός συστήματος Infotainment με φωνητικές εντολές

■  DVD player, αναπαραγωγή βίντεο μορφής AVI, MPEG, DivX, Η.264

■  10GB ελεύθερη εσωτερική μνήμη

■  Λειτουργία Rubberband

■  3 χρόνια δωρεάν Mobile Online Υπηρεσίες Car-Net "Guide & Inform PLUS"

S

Αισθητήρας βροχής με αυτόματη ενεργοποίηση υαλοκαθαριστήρων, και αισθητήρας φωτεινότητας με αυτόματη ενεργοποίηση φώτων. Περιλαμβάνεται λειτουργία "Leaving-home" και χειροκίνητη λειτουργία 

"Coming-Home για τους προβολείς, και αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέπτης
S S

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με περιμετρικό φωτισμό, του οδηγού αντιθαμβωτικός, του συνοδηγού με λειτουργία βύθισης κατά την οπισθοπορεία S S

Θερμαινόμενα μπεκ πλύσης εμπρόσθιου παρμπριζ S S

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto-Hold S S

"Guide & Inform" δωρεάν για 3 έτη. Απαιτείται εγγραφή, η υπηρεσία ενεργοποιείται κατά την παράδοση του αυτοκινήτου S S

"Security & Service". Το πακέτο Security & Service Basic προσφέρεται δωρεάν για 10 έτη, και το πακέτο Security & Service Plus δωρεάν για 3 έτη. Απαιτείται εγγραφή, η υπηρεσία ενεργοποιείται κατά την 

παράδοση του αυτοκινήτου
S S

"App-Connect" - Προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphones από το ηχοσύστημα. Συμβατό με smartphones για MirrorLink®, Google Android Auto® και Apple CarPlay®. S S

Car-Net. Mobile Online υπηρεσίες της Volkswagen
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