17" podvozok so 17" brzdovým systémom vpredu - hydraulické brzdy 17" vpredu a 16"
vzadu
2 otočné sedadlá v 2.rade sedadiel -s lakťovými opierkami
2 vyklápacie kľúče s DO.
3-bodové bezpečnostné pásy vpredu s elektronickým predpínačom
4x USB typu C vo vozidle -2x USB typu C v palubnej doske, -2x USB typu C v ľavom C
stlpiku vozidla,
(určené len pre nabíjanie zariadení)
6 reproduktorov
Asistent bočného vetra
Balík "Svetlá a viditeľnosť" -vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním, automatické zapnutie stretávacích
svetiel s funkciou "Coming home" a manuálne i
"Leaving home", -stierače s cyklovačom a dažďovým senzorom
Bedrová opierka pre predné sedadlá -manuálne nastaviteľné
Centrálne zamykanie s DO bez Safelocku -ovládanie zvnútra
Detská poistka na posuvných/zadných dverách - elektricky ovládač vo vodičových
dverách
Digitálny rádiopríjem (DAB+)
Dodatočná 12 V zásuvka vpredu -na vrchu prístrojovej dosky
Dodatočné tesnenie proti prachu
Elektro-mechanický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti
vozidla
Elektronický stabilizačný systém s brzdovým asistentom, ABS, ASR, EDL a asistentom
rozjazdu do kopca a
multikolíznou brzdou, -tlačidlo na deaktiváciu ASR
Emisná norma 6d ISC-FCM
Halogénové svetlomety (H7)
Imobilizér
Izolačné sklá (zelené)
Jednotónový klaksón
Klimatizácia v kabíne, kúrenie vpredu/vzadu, -poloautomatická klimatizácia v kabíne, -2.
výmenník kúrenia v priestore pre cestujúcich
Kobercová podlaha v priestore pre pasažierov
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách.
Kožený multifunkčný volant -pre obsluhu rádia/telefónu/palubného počítača/tempomatu
a i.
Kryt batožinového priestoru
Lakťové opierky vpredu
Látkové poťahy Circuit
Madlá na A-stĺpiku na strane vodiča a spolujazdca
Náradie a zdvihák
Odomykanie výklopných dverí bez možnosti otvárania zvnútra, -odomykanie i pomocou
DO
Odpadkový kôš
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich a pre batožinu LED svietidlami
Otváranie okien elektrické
Palivová nádrž 70l, AdBlue nádrž 13l.

Prikurovač s podporou ohrevu motora
Rezervné koleso z ľahkých zliatin
Roletky proti slnku na bočných oknách -v priestore pre cestujúcich
Rozlišovací kód
Rozlišovací kód - Slovensko
Sedadlá vpredu výškovo nastaviteľné
Signál nezapnutého bezp. pásu vodiča
Sklápacia 3-lavica v 3. rade sedadiel -s funkciou rozkladateľného lehátka a úložného
priestoru
Spätné zrkadlá a kľučky vo farbe karosérie
Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané
Stmievateľné osvetlenie palubnej dosky
Štart - Stop systém -rekuperácia brzdnej energie
Zadné okno vyhrievané so stieračom

