
 

2 držiaky na poháre vpredu s krytom 
 

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné, 3 
hlavové opierky sedadiel vzadu 
 

Adaptívny tempomat ACC do 210 km/h s prediktívnou funkciou 
 

Airbag vodiča a spolujazdca, bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy vpredu a vzadu, 
kolenný airbag na strane vodiča 
 

Akustické čelné sklo 
 

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložnou sirénou a ochranou proti odtiahnutiu 
 

Automatická 3-zónová klimatizácia Climatronic 
 

Bedrové opierky na predných sedadlách 
 

Bezpečnostné (poistné) skrutky kolies 
 

Bluetooth hands-free mobilné pripojenie 
 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním s funkciou Safelock, KEYLESS GO - 
štartovacie tlačidlo pri radiacej  páke 
 

Dažďový senzor, Coming a Leaving home funkcia 
 

Dekoratívne obklady Aluminum Silver Rise na prístrojovej doske a na obložení dverí, 
stredová konzola v Piano Black 
 

Determálne sklá 
 

Digital Cockpit Pro - 10,25" LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením 
 

Digitálny rádiopríjem DAB+ 
 

Dojazdová oceľová rezerva 
 

Easy Open a Easy Close - bezdotykové otváranie veka batožinového priestoru - elektrické 
otváranie a zatváranie  batožinového priestora s oneskorením - bezkľúčové otváranie 
Keyless Access 
 

eCall systém tiesňového volania 
 

Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu 
 

Elektricky ovládané, sklápateľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, automaticky 
stmievateľné, s pamäťou, na  vodičovej strane asferické 
 

Elektronická parkovacia brzda s AUTO-HOLD funkciou a asistentom rozjazdu do kopca 
 

ergoComfort sedadlo vodiča s elektrickým ovládaním sklonu operadla a bedrovej opierky 
 

ESC, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR 
 

Front Assist a City Brake – systém na sledovanie diania pred vozidlom a systém 
núdzového brzdenia vozidla pri  hroziacom čelnom náraze 
 

Chrómová lišta v spodnej časti dverí a okolo nárazníku vpredu a vzadu 
 

Chrómové lišty okolo bočných okien 
 

ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách 
 

Lane Assist - Asistent zachovania jazdného pruhu, upozornenie opustenia jazdného pruhu 
s aktívnym zásahom do  riadenia pre udržanie v pruhu 
 

LED denné svetlá 
 

LED predné svetlomety 
 

LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami 
 

Light Assist - regulácia diaľkových svetiel 
 

Lights & Vision Paket - automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo - vonkajšie 
spätné zrkadlá elektricky  nastaviteľné,vyhrievané, s osvetlením okolia, na strane vodiča 
stmievateľné (na strane spolujazdca s automatickým naklonením) - dažďový senzor  - 2 



LED svetlá na čítanie vpredu a vzadu - podsvietenie priestoru pre nohy vpredu - Light 
Assist regulácia diaľkových svetiel 
 

Make-up zrkadielka v slnečných clonách osvetlené LED 
 

Multikolízna brzda 
 

Nástupné lišty vpredu a vzadu z nerez ocele R-Line 
 

Nefajčiarska výbava 
 

Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné 60:40, otvor v operadle zadných 
sedadiel 
 

Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením vypnutia, 2 lampy na 
čítanie vpredu a vzadu 
 

Parkovacie senzory vpredu a vzadu 
 

Pedále z nerez ocele 
 

Pedestrian Recognition asistent rozpoznávania kolízie s chodcom s funkciou núdzového 
brzdenia 
 

Podlahové koberčeky vpredu a vzadu 
 

Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované, výškovo nastaviteľné 
 

Progresívne riadenie 
 

R-Line Exteriér - predný nárazník v R-Line dizajne - R-Line logo na mriežke chladiča - R-
Line odtrhová lišta na veku  batožinového priestoru 
 

Rádio Ready2Discover, 8" farebný dotykový displej, USB typ C, možnosť dodatočnej 
aktivácie navigácie cez We  Upgrade,     Streaming&Internet, 8 reproduktorov vpredu 
a vzadu 
 

SCR - Selektívna katalytická redukcia emisií NOx pomocou kvapaliny AdBlue (len pre TDI) 
 

Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, výškovo nastaviteľná, 2 ventilačné 
otvory vzadu, 12V zásuvka 
 

Systém kontroly tlaku v pneumatikách 
 

Systém rekuperácie brzdnej energie 
 

Systém rozpoznania únavy vodiča 
 

Titanium čierny strop 
 

Top-Komfortné predné sedadlá, poťah sedadiel v kombinácii Alcantara / koža Vienna - 
stredový pás sedadla a operadla Alcantara, vonkajšie časti sedadla a operadla Vienna, 
výplne dverí a lakťová opierka v imitácii kože 
 

Travel Assist - aktívne vedenie vozidla v jazdnom pruhu Traffic Jam Assist - asistent jazdy 
v dopravnej zápche  Emergency Assist - asistent zastavenia  vozidla v núdzových 
situáciach 
 

Vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné 
 

Vnútorný chróm Paket - chrómové orámovanie ciferníkov a výduchov ventilácie 
 

Vyhrievané predné sedadlá, vyhrievané trysky ostrekovačov predného skla 
 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca 
 

WE Connect Plus (3 roky) 
 

Wireless App-Connect – bezdrôtové pripojenie telefónu cez AndroidAuto (Android) alebo 
CarPlay (Apple), MirrorLink (Android) v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


