
ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύει από 20/02/2017

VINTAGE DUNE

Ζάντες αλουμινίου 7J x 17  "Circle White" ή "Circle Black" (σε λευκό ή μαύρο χρώμα με κεντρικό καπάκι και εξωτερικό δακτύλιο σε χρώμιο). Διάσταση 

ελαστικών 215/55 R17
S

Ζάντες αλουμινίου 8J X 18 "Canyon" με ελαστικά 235/45 R18 S

Εφεδρικός τροχός ανάγκης S S

Ενισχυμένη ανάρτηση με αυξημένη απόσταση από το έδαφος (+10mm) S

Φώτα ημέρας S S

Προβολείς ομίχλης εμπρός με λειτουργία στατικού φωτισμού στροφών S S

Γρίλια εισαγωγής αέρα στον εμπρός προφυλακτήρα με επένδυση χρωμίου S

Επιγραφή "Vintage" σε χρώμιο στο πλάι S

Εξωτερικοί καθρέπτες με διακοσμητική επένδυση, και ενσωματωμένα φλας Χρώμιο Ασημί Reflex

Πλευρικά προστατευτικά στο κάτω μέρος των θυρών στο χρώμα αμαξώματος με επένδυση χρωμίου S

Πλευρικά προστατευτικά στο κάτω μέρος των θυρών σε μαύρο ματ χρώμα S

Σπορ προφυλακτήρες, πλευρικά μαρπιέ και θόλοι τροχών με προστατευτικές επενδύσεις. Προστατευτικές ποδιές εμπρός - πίσω σε χρώμα ασημί reflex S

Διακοσμητική ρίγα με επιγραφή "DUNE" στο κάτω μέρος των θυρών S

Διακοσμητική επιγραφή "Volkswagen" σε χρώμιο στην πίσω πόρτα S

Πίσω φωτιστικά σώματα LED S

Πίσω αεροτομή δίχρωμη (πάνω μέρος σε μαύρο στιλπνό χρώμα, κάτω μέρος στο χρώμα του αμαξώματος) S

Επενδύσεις στο ταμπλό, στο πάνω μέρος των θυρών και στο τιμόνι στο χρώμα του αμαξώματος S

Επενδύσεις στο ταμπλό, και στο πάνω μέρος των θυρών σε κίτρινο Sandstorm (ή σε μαύρη λάκα για συγκεκριμένα εξωτερικά χρώματα) S

Έξτρα ντουλαπάκι συνοδηγού (Beetle original) S S

Σκάιδια οδηγού - συνοδηγού με καθρέφτη και φως S S

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με ραφές σε χρώμα ταμπά, "flat bottomed", ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση S

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με ραφές σε χρώμα κάρι, "flat bottomed", με λογότυπο "DUNE", ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση S

Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων και χειρόφρενο με ραφές σε χρώμα ταμπά S

Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων και χειρόφρενο με ραφές σε χρώμα κάρι S

Επενδύσεις καθισμάτων "Karree" σε δέρμα ταμπά, με ύφασμα μπεζ στα κεντρικά τμήματα του καθίσματος S

Επενδύσεις θυρών μερικώς σε δέρμα ταμπά S

Εμπρός υποβραχιόνιο με επένδυση συνθετικού δέρματος (ταμπά), και κλειστό αποθηκευτικό χώρο S

Εμπρός υποβραχιόνιο με κλειστό αποθηκευτικό χώρο και ραφές σε χρώμα κάρι S

Καθίσματα εμπρός με οσφϋική υποστήριξη, ρύθμιση καθ' ύψος, και σύστημα εύκολης πρόσβασης στις πίσω θέσεις (easy entry) S S

Σπορ καθίσματα εμπρός σε συνδυασμό Δέρμα / συνθετικό δέρμα και ύφασμα στο κεντρικό τμήμα, με ραφές σε χρώμα κάρι S

Καθίσματα πίσω με διαιρούμενη πλάτη 50:50 και αναδίπλωση S S

Κατώφλι θυρών εμπρός με προστατευτική επένδυση σε απόχρωση αλουμινίου S S

Πατάκια εμπρός-πίσω με χρωματιστές ραφές S S

Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού (δυνατότητα απενεργοποίησης για τον συνοδηγό) S S

Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι νέου τύπου (κεφαλής - θώρακος) S S

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

ΑΒS με Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της πέδησης) S S

ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση) S S

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

Hill Hold Assist (Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα) S S

Προσκέφαλα εμπρός τύπου WOKS (ενισχυμένη προστασία αυχένα) S S

Σύστημα ISOFIX στα πίσω καθίσματα S S

Προειδοποιητικό τρίγωνο S S

Προσαρμοζόμενα φώτα πέδησης που αναβασβήνουν σε περίπτωση πλήρους πέδησης S S

Σύστημα πέδησης με προετοιμασία και στέγνωμα φρένων σε βρεγμένο οδόστρωμα S S

Αυτόματη λειτουργία stop / start (απενεργοποίηση / εκκίνηση κινητήρα) S S

Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση S S

Cruise control (Αυτόματος σταθεροποιητής ταχύτητας) S S

Climatic (Κλιματισμός) S

Climatronic (Ηλεκτρονικός αυτόματος κλιματισμός με ξεχωριστή ρύθμιση οδηγού-συνοδηγού) S

Park Pilot (Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, με οπτικές ενδείξεις στην οθόνη του ηχοσυστήματος - Optical Parking System) S

Ηχοσύστημα "Composition Media" με έγχρωμη οθόνη αφής 6,5", αισθητήρα εγγύτητας, CD & MP3 player, 4 Χ 20 Watt, 8 ηχεία, θύρες AUX-IN, USB, SD-

card, δυνατότητα απεικόνισης φωτογραφιών
S S

Σύνδεση Bluetooth με λειτουργία audio-streaming S S

Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων και υαλοκαθαριστήρων, με λειτουργία "Coming Home" και "Leaving Home". S

Εσωτερικός καθρέπτης με αυτόματη αντιθαμβωτική λειτουργία S

Υπολογιστής ταξιδίου Plus με οθόνη πολλαπλών ενδείξεων S S

Έξτρα όργανα στην κεντρική κοσνσόλα (ενδείξεις θερμοκρασίας λαδιού, πίεσης turbo και χρονόμετρο) S S

Καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι S S

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Beetle Coupe

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση



ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύει από 20/02/2017

VINTAGE DUNE

Ζάντες αλουμινίου 7J x 17  "Circle White" ή "Circle Black" (σε λευκό ή μαύρο χρώμα με κεντρικό καπάκι και εξωτερικό δακτύλιο σε χρώμιο). 

Διάσταση ελαστικών 215/55 R17
S

Ζάντες αλουμινίου 8J X 18 "Canyon" με ελαστικά 235/45 R18 S

Εφεδρικός τροχός ανάγκης S S

Ενισχυμένη ανάρτηση με αυξημένη απόσταση από το έδαφος (+10mm) S

Φώτα ημέρας S S

Προβολείς ομίχλης εμπρός με λειτουργία στατικού φωτισμού στροφών S S

Γρίλια εισαγωγής αέρα στον εμπρός προφυλακτήρα με επένδυση χρωμίου S

Επιγραφή "Vintage" σε χρώμιο στο πλάι S

Εξωτερικοί καθρέπτες με διακοσμητική επένδυση, και ενσωματωμένα φλας Χρώμιο Ασημί Reflex

Πλευρικά προστατευτικά στο κάτω μέρος των θυρών στο χρώμα αμαξώματος με επένδυση χρωμίου S

Πλευρικά προστατευτικά στο κάτω μέρος των θυρών σε μαύρο ματ χρώμα S

Σπορ προφυλακτήρες, πλευρικά μαρπιέ και θόλοι τροχών με προστατευτικές επενδύσεις. Προστατευτικές ποδιές εμπρός - πίσω σε χρώμα 

ασημί reflex
S

Διακοσμητική αυτοκόλλητη ρίγα με επιγραφή "DUNE" στο κάτω μέρος των θυρών S

Διακοσμητική επιγραφή "Volkswagen" σε χρώμιο στην πίσω πόρτα S

Πίσω φωτιστικά σώματα LED S

Πίσω αεροτομή στο χρώμα του αμαξώματος, με το κάτω μέρος σε μαύρο στιλπνό χρώμα S S

Επενδύσεις στο ταμπλό, στο πάνω μέρος των θυρών και στο τιμόνι στο χρώμα του αμαξώματος S

Επενδύσεις στο ταμπλό, και στο πάνω μέρος των θυρών σε κίτρινο Sandstorm (ή σε μαύρη λάκα για συγκεκριμένα εξωτερικά χρώματα) S

Έξτρα ντουλαπάκι συνοδηγού (Beetle original) S S

Σκάιδια οδηγού - συνοδηγού με καθρέφτη και φως S S

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με ραφές σε χρώμα ταμπά, "flat bottomed", ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση S

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με ραφές σε χρώμα κάρι, "flat bottomed", με λογότυπο "DUNE", ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση S

Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων και χειρόφρενο με ραφές σε χρώμα ταμπά S

Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων και χειρόφρενο με ραφές σε χρώμα κάρι S

Επενδύσεις καθισμάτων "Karree" σε δέρμα ταμπά, με ύφασμα μπεζ στα κεντρικά τμήματα του καθίσματος S

Επενδύσεις θυρών μερικώς σε δέρμα ταμπά S

Εμπρός υποβραχιόνιο με επένδυση συνθετικού δέρματος (ταμπά), και κλειστό αποθηκευτικό χώρο S

Εμπρός υποβραχιόνιο με κλειστό αποθηκευτικό χώρο και ραφές σε χρώμα κάρι S

Καθίσματα εμπρός με οσφϋική υποστήριξη, ρύθμιση καθ' ύψος, και σύστημα εύκολης πρόσβασης στις πίσω θέσεις (easy entry) S S

Σπορ καθίσματα εμπρός σε συνδυασμό Δέρμα / συνθετικό δέρμα και ύφασμα στο κεντρικό τμήμα, με ραφές σε χρώμα κάρι S

Καθίσματα πίσω με διαιρούμενη πλάτη 50:50 και αναδίπλωση S S

Κατώφλι θυρών εμπρός με προστατευτική επένδυση σε απόχρωση αλουμινίου S S

Πατάκια εμπρός-πίσω με χρωματιστές ραφές S S

Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού (δυνατότητα απενεργοποίησης για τον συνοδηγό) S S

Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι νέου τύπου (κεφαλής - θώρακος) S S

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

ΑΒS με Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της πέδησης) S S

ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση) S S

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

Hill Hold Assist (Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα) S S

Προσκέφαλα εμπρός τύπου WOKS (ενισχυμένη προστασία αυχένα) S S

Σύστημα ISOFIX στα πίσω καθίσματα S S

Προειδοποιητικό τρίγωνο S S

Προσαρμοζόμενα φώτα πέδησης που αναβασβήνουν σε περίπτωση πλήρους πέδησης S S

Σύστημα πέδησης με προετοιμασία και στέγνωμα φρένων σε βρεγμένο οδόστρωμα S S

Αυτόματη λειτουργία stop / start (απενεργοποίηση / εκκίνηση κινητήρα) S S

Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση S S

Cruise control (Αυτόματος σταθεροποιητής ταχύτητας) S S

Climatic (Κλιματισμός) S

Climatronic (Ηλεκτρονικός αυτόματος κλιματισμός με ξεχωριστή ρύθμιση οδηγού-συνοδηγού) S

Park Pilot (Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, με οπτικές ενδείξεις στην οθόνη του ηχοσυστήματος) S

Ηχοσύστημα "Composition Media" με έγχρωμη οθόνη αφής 6,5", αισθητήρα εγγύτητας, CD & MP3 player, 4 Χ 20 Watt, 8 ηχεία, θύρες AUX-IN, 

USB, SD-card, δυνατότητα απεικόνισης φωτογραφιών
S S

Σύνδεση Bluetooth με λειτουργία audio-streaming S S

Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων και υαλοκαθαριστήρων, με λειτουργία "Coming Home" και "Leaving Home". S

Εσωτερικός καθρέπτης με αυτόματη αντιθαμβωτική λειτουργία S

Υπολογιστής ταξιδίου Plus με οθόνη πολλαπλών ενδείξεων S S

Έξτρα όργανα στην κεντρική κοσνσόλα (ενδείξεις θερμοκρασίας λαδιού, πίεσης turbo και χρονόμετρο) S S

Καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι S S

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Beetle Cabriolet

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση


