3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné
7" farebný palubný počítač
Adaptívny tempomat ACC s prediktívnou funkciou - prispôsobenie rýchlosti rýchlostným
obmedzeniam a profilu
vozovky
Airbag vodiča a spolujazdca s deaktiváciou airbagu spolujazdca bočné a hlavové airbagy
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložnou sirénou a ochranou proti odtiahnutiu
Automatická 2-zónová klimatizácia Air Care Climatronic
Bezpečnostné (poistné) skrutky kolies
Car-Net Security & Service + Car-Net Guide & Inform - 3 roky poskytovania služieb
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním s funkciou Safelock, KEYLESS GO štartovacie tlačidlo pri radiacej páke
Dažďový senzor, vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné
Dekoratívne obklady hliníkové v interiéri
Denné svetlá
Detská poistka zadných dverí, elektricky ovládaná z miesta vodiča
Digitálny rádiopríjem DAB+
Dizajnové nárazníky, výfuky a chrómové doplnky na vozidle, spodná časť nárazníkov a
bočných prahov vo farbe karosérie(difúzor čierny, nelakovaný)
Dojazdová oceľová rezerva, náradie a zdvihák
eCall systém tiesňového volania
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Elektricky ovládané, vyhrievané a sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá, na vodičovej
strane asferické
Elektronická parkovacia brzda, assistent rozbehu do a zjazdu z kopca, Auto Hold
funkcia
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
Imobilizér
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách
Lane Assist - asistent zachovania jazdného pruhu
LED predné svetlomety
LED zadné svetlá, LED osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom
Lights and Vision Paket - vonkajšie spätné zrkadlá s osvetlením okolia, automaticky
stmievateľné - dvojité slnečné clony - Coming a Leaving home funkcia
Make-up zrkadielka v slnečných clonách, osvetlené
Multifunkčný 3-ramenný kožený volant s radiacimi páčkami, výškovo a pozdĺžne
nastaviteľný
Multikolízna brzda
Nástupné lišty
Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné 40:20:40
Parkovacie senzory vpredu a vzadu (akustický a optický signál)
Permanentný pohon všetkých kolies 4MOTION

Podlahové koberčeky vpredu a vzadu
Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované
Rádionavigačný systém Discover Pro s Volkswagen Media Control a App- Connect, 9,2"
farebný dotykový displej, slot na SD kartu, zásuvka pre iPod/iPhone a USB, AUX IN,
hlasové ovládanie, bluetooth hands-free mobilné pripojenie, 8 reproduktorov
vpredu a
vzadu (hlasové ovládanie a navigovanie len vo vybraných jazykoch)
Rozšírené ambientné LED osvetlenie interiéru
SCR - Selektívna katalytická redukcia emisií NOx pomocou kvapaliny AdBlue
Sign Assist - systém na rozpoznávanie a zobrazovanie dopravných značiek
Start-Stop System s rekuperáciou brzdnej energie
Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, 2 držiaky na poháre vpredu, 2
ventilačné otvory vzadu, 12V zásuvka
Strešný nosič - čierny
Systém rozpoznania únavy vodiča
Vyhrievané ostrekovače čelného skla
Vyhrievané predné sedadlá
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
Zadné sedadlo posuvné s nastaviteľným sklonom operadiel

