
ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Ισχύει από 01/03/2017

ΕΚΔΟΣΗ

CROSSPOLO

Προστατευτικές επενδύσεις στα μαρσπιέ, στους θόλους και στο κάτω μέρος των θυρών S

Προφυλακτήρες εμπρός & πίσω Off-Road σχεδίασης S

Διαμήκης ανοδιωμένες ράγες οροφής σε ασημί απόχρωση S

Εξωτερικοί καθρέπτες σε ασημί απόχρωση S

Ενισχυμένη ανάρτηση με αυξημένη απόσταση από το έδαφος (+3,5 cm περίπου) S

Zάντες αλουμινίου Canyon 7,5J x 17 με ελαστικά 215/40 R17 S

Εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέθους S

Προβολείς ομίχλης εμπρός S

Φώτα ημέρας S

Πίσω φωτιστικά σώματα με φιμέ κρύσταλλο S

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο S

Sport καθίσματα με λογότυπο "CROSSPOLO", ρυθμιζόμενα σε ύψος και θήκες στις πλάτες S

Συρτάρια αποθήκευσης αντικειμένων κάτω από τα εμπρός καθίσματα S

Επένδυση κεντρικής κονσόλας Ματ αλουμίνιο

Πεντάλ αλουμινίου S

Σκιάδια οδηγού - συνοδηγού με καθρέπτη και φωτισμό S

Ασύμμετρα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα S

Διπλό δάπεδο χώρου αποσκευών S

Πατάκια εμπρός - πίσω S

2 ποτηροθήκες εμπρός S

Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού S

Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι νέου τύπου, κεφαλής & θώρακα S

Απενεργοποίηση αερόσακων συνοδηγού S

Fatique Detection (Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού) S

Multi-colision Brake (Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων) S

ESP με Brake Assist (Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας με αυτόματη ενίσχυση της πέδησης) S

ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση) S

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

EDL (Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό) S

Hill Hold Assist (Σύστημα υποβοήθησης κατά την εκκίνηση σε ανηφόρες) S

Ζώνες τριών σημείων εμπρός με προεντατήρες και ρύθμιση ύψους / 3 ζώνες τριών σημείων πίσω S

Immobilizer S

2 προσκέφαλα εμπρός τύπου WOKS και 3 προσκέφαλα πίσω ρυθμιζόμενα σε ύψος S

Προειδοποιητικό τρίγωνο S

Σύστημα start/stop S

Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση S

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω S / S

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες S

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό S

Climatronic (Αυτόματος κλιματισμός) S

Sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με στοιχεία αλουμινίου, δερμάτινο χειρόφρενο και λεβιέ ταχυτήτων S

Hλεκτρομηχανικό τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση S

Υπολογιστής ταξιδίου S

Ένδειξη προτεινόμενης επιλογής σχέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων S

Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων Plus S

Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών S

Ηχοσύστημα "Composition Colour" (έγχρωμη οθόνη αφής 5", CD & mp3 player, θύρα SD-card, Aux-in, 6 ηχεία) S

Bluetooth® με audio streaming S

Media-in (θύρα υποδοχής USB) S
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CROSSPOLO.
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O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση Ημερομηνία Έκδοσης: 20/02/2017


