Aprīkojums:
Papildaprīkojums:
– Aktīvais info displejs
– LED lukturiem, aptumšoti
– Adaptīvā kruīza kontrole
aizmugurējie LED lukturi
– Gaisa kondicionēšanas sistēma – Dinamiskajām līkumgaismām,
"Climatronic"
tālo gaismu asistents ar
– Ādas apdares multifunkciju stūre
dinamisku regulāciju „Dynamic
ar ātrumu pārslēgšanas vadību
Light Assist“
– Braukšanas režīma iestatīšana – Navigācijas sist. „Discover Pro“
– Miglas lukturi ar līkumgaismām
brīvroku sistēma Bluetooth,
– Stāvvietā novietošanas asistents – Bagāžas nodalījuma atvēršana
"Park Assist" un atpakaļskata
ar sensoru palīdzību un
kamera
elektriska aizvēršana
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Aprīkojums:
Papildaprīkojums:
– LED aizmugurējie lukturi
– LED priekšējie lukturi
– Trīsjoslu automātiskais gaisa
– Radio Composition Media
kondicionētājs Climatronic
skārienekrānu un Bluetooth
– Miglas lukturi ar līkumgaismām – Atpakaļskata kamera „Rear
– Ādas apdares multifunkciju stūre
view“
ar ātrumu pārslēgšanas vadību – Bezatslēgas piekļuves un dzinēja
– Stāvvietā novietošanas sensori
startēšanas sistēma "Keyless
priekšā un aizmugurē
Access"
– Komforta priekšējie sēdekļi ar – Ziemas pakete ar priekšējo
muguras komforta regulāciju
sēdekļu apsildi un apsildāmiem
vējstikla apskalotājiem
– App-connect

Aprīkojums:
– LED aizmugurējie lukturi
– Multifunkcionāls displejs "Plus
braukšanas joslu uzturēšanas
asistents "Lane Assist"
– Radio "Composition Media"
– Bluetooth/USB/SD karte
– Riepu spiediena indikācija
– Tonēti aizmugures stikli
– Kruīza kontrole

Papildaprīkojums:

Aprīkojums:
– Metāliska virsbūves krāsa
– Sānu slīddurvis labajā pusē
– Paceļamas aizmugurējās vāka
durvis ar logu
– Pastisprināta salona trokšņu
izolācija
– Buferi virsbūves krāsā
– Universāls kempinga galds
– Sliekšņu apgaismojums
– Vadītāja un blakussēdētāja
sēdekļi ar augstuma regulāciju

Papildaprīkojums:
– LED priekšējie un
aizmugurējielukturi
– Priekšējio sēdekļu apsilde
– Multifunkcionāls displejs (borta
dators)
– Klimatkontrole
– Tonēti aizmugures stikli
– Parkošanās sensori
– Radio navigācijas sistēma
– Discover Media
Bluetooh/USB/SD
– Kruīza kontrole
– Papildus dzinēja apsilde

–
–
–
–
–
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Klimatkontrole "Climatronic"
Priekšējo sēdekļu apsilde
Automātiski apsildāmi vējstikla
apskalotāji
Atpakaļskata kamera
Stāvvietā novietošanas
asistents
– "Park Assist"

