16" kotúčové brzdy vpredu -priemer 303 mm
2x 12 V zásuvka v kabíne
3-bodový bezpečnostný pás vodiča -s elektronickým predpínačom -výškovo nastaviteľný
Airbag vodiča.
Asistent bočného vetra
Asistent rozjazdu do kopca
Automatické denné svietenie
Bez detskej poistky v priestore pre pasažierov.
Bez spätného vnútorného zrkadla
Bezpečnostné a asistenčné systémy: -ESP-elektronický stabilizačný program
-ABS-antiblokovací brzdový systém
-ASR-protipreklzový systém
-EDL- elektronická uzávierka diferenciálu
-brzdový asistent
-výstražné svetlá pri núdzovom brzdení.
-Multikolízna brzda
BlueMotion Technology -systém štart/stop -rekuperácia brzdnej energie
Centrálne zamykanie s DO bez Safelocku -ovládanie zvnútra
Deliaca priečka bez okna.
Dvojsedadlo spolujazdca so sklopným operadlom, -s odkladacím priestorom v
opierke/sklopným stolíkom, -výklopný sedák delený 50:50
Elektricky ovládané predné okná
Emisný štandard Euro 6 -filter pevných častíc (DPF) a AdBlue pre TDI motory
Gumová podlaha v kabíne vodiča
Imobilizér
Izolačné sklá (zelené)
Kontrola zapnutia bezpečnostného pásu -pre vodiča a spolujazdca
Látkové poťahy Austin
Madlo na nastupovanie na deliacej stene
Nárazník nelakovaný šedý
Nefajčiarska výbava -12V zásuvka a 4x držiak na nápoje na palubnej doske
Oceľové disky 6,5Jx16 strieborné -nosnosť 1050kg ET60
Odkladacia priehradka s uzáverom, uzamykateľná, s osvetlením
Palivová nádrž 75l.
Palubný počítač "Plus"
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 -znížený valivý odpor
Pohon predných kolies.
Posuvné dvere na pravej strane.
Predĺžený servisný interval -50000km /2 roky
Predná náprava - 1 800 kg
Prestavbársky terminál a príprava na riadiacu jednotku -určené pre prestavbárov
Prihlásenie ako vozidlo s CPH 3 500kg
Rez kol. s disk. z oce náradie a zdvihák
Sedadlo vodiča obyčajné -nastavenie pozdĺžne -nastavenie sklonu operadla

Servotronic -posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti vozidla
Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča
Spätné zrkadlá manuálne nastaviteľné zvonku
Spätné zrkadlo vľavo konvexné širokouhlé s integrovaným LED smerovým svetlom
Spätné zrkadlo vpravo konvexné širokouhlé s integrovaným LED smerovým svetlom
Stredové krytky kolies pre oceľové kol.
Tlmenie a pruženie štandard
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant.
Zadné krídlové dvere - plné
Základná strecha (H2) vo farbe vozidla
Zvuková izolácia interiéru Premium

