2 LED lampy na čítanie vpredu a 2 vzadu, LED osvetlenie priestoru pre nohy vpredu
2xUSB vpredu a 2xUSB vzadu (len nabíjanie)
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné
3 hlavové opierky sedadiel vzadu
Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h)
Airbag vodiča a spolujazdca s deaktiváciou airbagu spolujazdca bočné a hlavové airbagy
Ambientné osvetlenie interiéru biele
Automatická 2-zónová klimatizácia Air Care Climatronic
Bedrové opierky na sedadle vodiča a spolujazdca
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie, hands free profile, Bluetooth Audio
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklápacie kľúče
Dažďový senzor, Coming a Leaving home funkcia
Dekoratívne obklady Deep Iron Grey v interiéri
Determálne sklá
Digital Cockpit Pro - 10,25" LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením
Digitálny rádiopríjem DAB+
Disky 7Jx17 Johannesburg, z ľahkej zliatiny pneu 215/55 R17
eCall systém tiesňového volania
Elektricky ovládané a sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá, vyhrievané, na vodičovej
strane asferické
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Elektronická parkovacia brzda s AUTO-HOLD funkciou
ESC, ABS, ASR, EDS, EBV, MSR, asistent rozjazdu do kopca
Front Assist a City Brake – systém na sledovanie diania pred vozidlom a systém
núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze
Chrómové lišty na bokoch a zadnom nárazníku
Imobilizér
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru
Lane Assist - asistent zachovania jazdného pruhu
LED Plus - predné svetlomety s prisvecovaním do zákrut
- predné svetlá do zlého počasia
LED zadné svetlá
Light Assist - regulácia diaľkových svetiel
Make-up zrkadielka v slnečných clonách, osvetlené
Mriežka chladiča s chrómovou lištou v hornej a dolnej časti
Multifunkčný 3-ramenný kožený volant, kožená radiaca páka

Odkladacia zásuvka pod sedad.spolujazdca
Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu
Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné
Operadlo spolujazdca úplne sklopné
OPF - filter pevných častíc
Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením vypnutia, 2 lampy na
čítanie vpredu a 2 vzadu
Osvetlenie okolia vozidla s funkciou Welcome light z vonkajších spätných zrkadiel
Otvor na dlhé predmety v operadle zadných sedadiel, stredová opierka rúk vzadu s
držiakmi na nápoje
Park Assist - parkovací asistent a parkovacie senzory vpredu a vzadu, podpora pre priečne
a pozdĺžne parkovanie, vyparkovanie auta
Pedestrian Recognition asistent rozpoznávania kolízie s chodcom s funkciou núdzového
brzdenia
Posilovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti
Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované, výškovo nastaviteľné
Proaktívny bezpečnostný systém
Rádio Ready2Discover - 8" farebný dotykový displej, - možnosť dodatočnej aktivácie
navigácie cez We Upgrade, - Streaming&Internet, - 6 reproduktorov vpredu a vzadu, Wireless App-Connect – bezdrôtové pripojenie telefónu cez AndroidAuto (Android) alebo
CarPlay (Apple), MirrorLink (Android) v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu
Start-Stop System s rekuperáciou brzdnej energie
Stredová opierka rúk vpredu, s odkladacím boxom
Strešná chrómová lišta na bokoch
Strešný nosič - strieborný
Systém rozpoznania únavy vodiča
Športové sedadlá vpredu, poťah látka/microfleece ArtVelours
Tire Mobility Set, kompresor, náradie a zdvihák
Vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá
We Connect Plus - 3 roky poskytovania sluzieb

