
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 19/06/2017

Scirocco

Scirocco R-LINE GTS R

Σπορ ανάρτηση S S

Dynamic Chassis Control (DCC) - Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις S

Σπορ ανάρτηση R, χαμηλωμένο πλαίσιο κατά 15mm S

Ζάντες αλουμινίου ''Long Beach'' 7J X 17 με ελαστικά 205/50 R17 S

Ζάντες αλουμινίου ''Lisboa'', με λεπτομέρειες σε βουρτσισμένο αλουμίνιο και μαύρη λάκα, διαστάσεων 8J X 18, με ελαστικά self-sealing 235/40 R18 S

Ζάντες αλουμινίου ''Norwich'', με λεπτομέρειες σε βουρτσισμένο αλουμίνιο και μαύρη λάκα, διαστάσεων 8J X 18, με ελαστικά self-sealing 235/40 R18 S

Ζάντες αλουμινίου ''Cadiz''  8J X 18 με ελαστικά self-sealing 235/40 R18 S

Εφεδρικός τροχός ανάγκης S S S S

Σκούρα (+65%) θερμομονωτικά κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ S

Προβολείς Bi-Xenon με δυναμικό και στατικό φωτισμό στροφών, αυτόματη ρύθμιση εύρους και πλυστικά φανών S

Προβολής ομίχλης εμπρός S S S

Φώτα ημέρας (LED στην έκδοση R), και LED πίσω φωτιστικά σώματα και φωτισμός πινακίδας S S S S

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών Μαύρο στιλπνό Ματ χρώμιο

Εξωτερική εμφάνιση R-LINE: Προφυλακτήρες σχεδίασης R, γρίλιες εισαγωγής αέρα και πτερύγια προφυλακτήρα σε μαύρο στιλπνό χρώμα, εμπρός μάσκα με 

λογότυπο "R-LINE", μεγάλη αεροτομή οροφής, διευρυμένα πλευρικά μαρσπιέ 
S

Εξωτερική εμφάνιση GTS: Προφυλακτήρες σχεδίασης R, μεγάλη αεροτομή οροφής, διπλή χρωμιωμένη απολήξη εξάτμισης, διευρυμένα πλευρικά μαρσπιέ, λογότυπο 

"GTS" εμπρός και πίσω, δαγκάνες φρένων σε κόκκινο χρώμα
S

Διακοσμητική διάφανη ματ διπλή λωρίδα με λεπτή κόκκινη ρίγα, στο καπό, την οροφή και την πόρτα του χώρου αποσκευών S

Εξωτερική εμφάνιση R: Προφυλακτήρες Motorsport, διευρυμένα πλευρικά μαρσπιέ, μεγάλη αεροτομή οροφής, πίσω διαχύτης σε μαύρο στιλπνό χρώμα με οβάλ 

χρωμιωμένες απολήξεις εξάτμισης αριστερά και δεξιά, λογότυπο "R" εμπρός και πίσω, δαγκάνες φρένων σε μαύρο χρώμα με λογότυπο "R" εμπρός
S

Sport καθίσματα με ρύθμιση ύψους εμπρός S S S

Sport καθίσματα σε συνδυασμό ύφασμα / μικροϊνες, και λογότυπο "R-LINE" στις εμπρός πλάτες S

Sport καθίσματα σε συνδυασμό ύφασμα / συνθετικό δέρμα, με κόκκινες ραφές, διακοσμητικές ρίγες και λογότυπο "GTS" στις εμπρός πλάτες S

Motorsport καθίσματα εμπρός (Recaro), σε συνδυασμό Δέρμα Vienna / Alcantara, θερμαινόμενα , με λογότυπο "R" στις εμπρός πλάτες S

Ανεξάρτητα sport καθίσματα πίσω (2) με αναδιπλούμενη πλάτη S S S S

Εσωτερική επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα S S S

Δερμάτινο sport πολυλειτουργικό τιμόνι (επιπλέον χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στις εκδόσεις με DSG) S

Δερμάτινο sport πολυλειτουργικό τιμόνι με λογότυπο "R-LINE" (επιπλέον χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στις εκδόσεις με DSG) S

Δερμάτινο sport πολυλειτουργικό τιμόνι με κόκκινες ραφές και λογότυπο "GTS" (επιπλέον χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στις εκδόσεις με DSG) S

Δερμάτινο sport πολυλειτουργικό τιμόνι με ένθετα σε "Piano Black", λογότυπο "R", και ραφές σε Crystal grey (επιπλέον χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στην έκδοση με 

DSG)
S

Δερμάτινες επενδύσεις στο χειρόφρενο και το λεβιέ ταχυτήτων S S S S

Ζώνες ασφαλείας με κόκκινες λωρίδες στις εξωτερικές πλευρές, κόκκινες διακοσμητικές ραφές στο λεβιέ ταχυτήτων, στο χειρόφρενο, στο υποβραχιόνιο και στα πατάκια S

Διακοσμητικά ένθετα στην κεντρική κονσόλα Titanium Silver Carbon Touch Piano Black Piano Black

Επένδυση αλουμινίου στα εμπρός εσωτερικά μαρσπιέ, με λογότυπο R-LINE GTS R

Πεντάλ από ανοξείδωτο χάλυβα S S S

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με χώρο αποθήκευσης αντικειμένων S S S S

Ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδαριά, φωτισμό και δυνατότητα ψύξης S S S S

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση S S S S

Πατάκια εμπρός και πίσω S S S S

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός S S S

Αερόσακοι κεφαλής S S S S

Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού S S S S

Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός - πίσω (οι εμπρός με προεντατήρες) S S S S

Αεριζόμενοι δίσκοι φρένων εμπρός / δίσκοι πίσω (αεριζόμενοι δίσκοι πίσω για την έκδοση R) S S S S

ΑSR - Σύστημα αντιολίσθησης των τροχών S S S S

ESP - Σύστημα ευστάθειας με EDL, BRAKE ASSIST, Driver Steering Recommendation (πλήρως απενεργοποιούμενο) S S S S

Hill Hold assist - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα S S S S

XDS - Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό S

Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών S S S S

Προετοιμασία Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων στα πίσω καθίσματα S S S S

Πανοραμική ηλεκτρικά ανακλινόμενη ηλιοροφή S

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

Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση S S S

Λειτουργία "coasting" (ελεύθερης κύλισης) για τις εκδόσεις με κιβώτιο DSG S S

Αυτόματος κλιματισμός Climatronic δύο ζωνών S S S S

Υπολογιστής ταξιδίου Premium  με έγχρωμη οθόνη TFT (περιλαμβάνει ελληνικό μενού) S S S S

Ηχοσύστημα "Composition Colour". Περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη αφής 5", CD & MP3 player, 4Χ20 Watt, θύρες SD-card & aux-in, 8 ηχεία S

Ηχοσύστημα "Composition Media". Περιλαμβάνει 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 S

Σύνδεση Bluetooth® με λειτουργία audio-streaming S S S

Έξτρα όργανα στην κεντρική κονσόλα (θερμοκρασία λαδιού, χρονόμετρο, πίεση τούρμπο) S S S S

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες S S S S

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

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

Εσωτερικός καθρέπτης με αυτόματη αντιθαμβωτική λειτουργία S

Εσωτερικός κρυφός φωτισμός στο χώρο των ποδιών S
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O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση


