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Ισχύει από 23/12/2016

Golf Alltrack 

Εξωτερικό πακέτο αποκλειστικής σχεδίασης Alltrack S

Ζάντες αλουμινίου ''Valley''  7 J X 17  με ελαστικά 205/55 R 17 με αντικλεπτικά μπουλόνια ασφαλείας S

Ανάρτηση με βελτιωμένες Off-Road δυνατότητες (+20 mm ύψος) S

Διακοσμητικα χρωμίου στη βάση των παραθύρων S

Φώτα ημέρας S

Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών S

Ράγες Οροφής ασημί χρώματος S

Εξωτερικοί καθρέφτες σε χρώμα Ασημί μεταλλικό S

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού - συνοδηγού S

Comfort καθίσματα με ορθοπεδική υποστήριξη μέσης και συρτάρια αποθήκευσης S

Ταπετσαρίες ύφασμα / alcantara αποκλειστικής σχεδίασης ALLTRACK S

Πεντάλ με επένδυση αλουμινίου S

Φιλέτα αλουμινίου με λογότυπο  ALLTRACK στα κατώφλια των εμπρός θυρών S

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο S

Aσύμμετρα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα με κεντρικό υποβραχιόνιο S

Εσωτερικός κρυφός φωτισμός Ambient S

Δερμάτινο τιμόνι και δερμάτινες επενδύσεις στο λεβιέ ταχυτήτων S

Σύστημα αερόσακων. Περιλαμβάνει: S

■ Αερόσακο οδηγού -συνοδηγού και πλευρικοί αερόσακοι εμπρός στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων S

■ Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού S

■ Αερόσακους κεφαλής S

■ Αερόσακος γονάτων (για τον οδηγό) S

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto-Hold S

Σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητή υποβοήθηση S

Ζώνες ασφαλείας 3 - σημείων εμπρός - πίσω (Οι εμπρός  με προεντατήρες, ρυθμιζόμενες σε ύψος) S

Προετοιμασία Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα S

Προσκέφαλα εμπρός με ρύθμιση ύψους / 3 προσκέφαλα πίσω S

Ένδειξη πίεσης ελαστικών S

Αεριζόμενοι δίσκοι φρένων εμπρός / δίσκοι πίσω S

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

Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση S

Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic δύο ζωνών (από εβδ. παραγωγής  22/2016) S

Αυτόματος σταθεροποιητής ταχύτητας (Cruise  Control) S

Υπολογιστής ταξιδίου Medium S

Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ Driving Profile με Offroad Mode S

Σύστημα Infotainment COMPOSITION MEDIA. Περιλαμβάνει

Έγχρωμη οθόνη αφής 6,5 ιντσών / Radio / CD Player με mp3 / 8 ηχεία / 4x20 Watt / Θύρες SD card / Aux In / USB / Bluetooth / Proximity 

Sensors
S

Λειτουργίες συνδεσιμότητας App Connect με MirrorLink
TM S

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες S

Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και απόσταση S

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό  S

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός -πίσω S

Εφεδρικός τροχός / Ρεζέρβα ανάγκης S
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Συστήματα Υποβοήθησης οδηγού

■ ESP (Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας) με λειτουργία σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου

■ ΑΒS με Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της πέδησης)

■ ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση)

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

■ EDL (Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό)

■ Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων Multicollision Brake

■ Αναβαθμισμένο σύστημα ασφάλειας Pre Crash

■ XDS+ Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό

S

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


