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QUARTZ

●

o

●

Diferencialo blokavimo mechanizmas ●

Išoriniai veidrodėliai
Kėbulo spalvos, šildomi, elektrinis reguliavimas  ir nulenkimas, su LED 

posūkio signalais, įlipimo apšvietimas
●

Išorinės durų rankenos Kėbulo spalvos ●

●

Ryklio peleko formos antena ●

●

●

Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema ●

●

●

●

●

●

●

●

●

Aptrauktas oda ●

Šildomas ●

Su greičio palaikymo sistemos mygtukais ●

Su „Bluetooth“ mygtukais ●

Su garso sistemos valdymo mygtukais ●

●

●

Belaidis išmaniųjų telefonų įkroviklis ●

Išmaniosios elektra valdomos pakeliamos galinės durys o

●

Automatinė klimato kontrolės sistema Dviejų zonų ●

Informacijos ir pramogų sistema 9 colių liečiamas ekranas, radijas ●

Galinio vaizdo kamera ●

Navigacijos sistema (anglų k.) ●

„Android Auto“, „Apple CarPlay“ programėlės ●

USB lizdas ●

6 garsiakalbiai ●

„Bluetooth“ ●

Statymo jutikliai Priekyje ir gale ●

●

Elektra valdomos sėdynės Vairuotojo ●

Elektra valdoma sėdynės juosmens atrama Vairuotojo ●

Priekyje ●

Antros eilės šoninės sėdynės ●

●

●

Bagažo uždanga 5-vietis ●

Bagažo tinklelis 5-vietis ●

Atskiriamasis tinklelis 5-vietis ●

VAIRAVIMO PATOGUMAI

SĖDYNĖS

60:40 nulenkiamas antros eilės sėdynės atlošas

Šildomos sėdynės

Odinės sėdynės

BAGAŽINĖS TALPA

Elektriniai langai

Adaptyvi greičio palaikymo sistema

Išmanusis raktas

MATOMUMAS

Vairas

Į greitį reaguojantis vairo stiprintuvas

Reguliuojamas vairo aukštis ir nuotolis nuo vairuotojo

Priekinio stiklo valytuvų šildymo funkcija

VAIRAS IR PRIETAISŲ SKYDELIS

50:50 nulenkiamas trečios eilės sėdynės atlošas (tik 7-vietyje)

Išilginiai stogo bėgeliai

Tamsintas stiklas
Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis

Automatinis žibintų valdymas

LED dienos šviesos žibintai

LED priekiniai žibintai

Priekiniai rūko žibintai (LED)

Lietaus jutiklis

ĮRANGOS LYGIS

18 colių lengvo lydinio ratlankiai + 255/60R18 padangos

Padangos remonto rinkinys

IŠORĖS ĮRANGA

VAŽIUOKLĖ

20 colių lengvo lydinio ratlankiai + 255/50R20 padangos
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Kablys pirkinių krepšiui 5-vietis ●

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) Su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo funkcija (EBD) ●

Važiavimo nuokalne valdymo sistema (HDC) ●

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HHC) ●

Avarinio stabdymo signalas (ESS) ●

Apsaugos nuo apsivertimo sistema (ARP) ●

●

Įspėjimas apie priekinį susidūrimą (FCW) ●

●

●

Įspėjimas, kad priekyje stovintis automobilis pajudėjo (FVSA) ●

Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW) ●

Įspėjimas apie saugų atstumą (SDW) ●

●

●

Saugos diržai Trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai su avarinio blokavimo 

mechanizmu, juostų įtempimo ir laikomosios jėgos ribojimo įtaisais
●

●

●

● = standartinė įranga, o = pasirenkama įranga, – = negalima

Imobilizatorius

ISOFIX vaiko sėdynės tvirtinimo įtaisai (x2)

SAUGOS ĮRANGA

9 saugos oro pagalvės + priekinės keleivio saugos oro pagalvės išjungimo funkcija

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP)

Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)

Eismo ženklų atpažinimas (TSR)

Įspėjimo apie nukrypimą nuo važiavimo juostos sistema (LDW) / laikymosi važiavimo juostoje sistema (LKA)

Autonominė avarinio stabdymo sistema (AEB) 
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