2 nábíjacie zásuvky pre iPod/iPhone a USB vzadu
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) s Front Assist a City Brake (systémom núdzového
brzdenia)
Airbag vodiča a spolujazdca s deaktiváciou airbagu spolujazdca bočné a hlavové airbagy
Ambient osvetlenie biele
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie, hands free profile, Bluetooth Audio
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklápacie kľúče
Dekoratívne obklady Lizard na prístrojovej doske
Determálne sklá
Digitálny rádiopríjem DAB+
Disky 6,5Jx17 Chesterfield, z ľahkej zliatiny pneu 205/55 R17
Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, na vodičovej strane asferické
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Elektromechanický posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti
ESC, ABS, ASR, EDS, EBV, MSR, asistent rozjazdu do kopca
Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou
Chrómová lišta na spodnej strane bočných okien
ISOFIX systém na uchytenie detských sedačiek na sedadle spolujazdca a na vonkajších
zadných sedadlách
Klimatizácia Climatic
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru
Lane Assist - asistent zachovania jazdného pruhu
LED osvetlenie priestoru pre nohy vpredu
LED predné svetlomety a hmlové svetlá s odbočovacou funkciou
LED zadné svetlá
Make-up zrkadielka v slnečných clonách
Multifunkčný 3-ramenný kožený volant, kožená radiaca páka a ručná brzda
Multikolízna brzda
Odkladacia zásuvka pod sedad.spolujazdca
Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu
Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel
Operadlo spolujazdca úplne sklopné
Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením vypnutia, 2 lampy na
čítanie vpredu a 2 vzadu
Palubný počítač Plus
Pedestrian Recognition asistent rozpoznávania kolízie s chodcom s funkciou núdzového
brzdenia
Podlahové koberčeky vpredu a vzadu
Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované, výškovo nastaviteľné

Rádio Ready2Discover – s možnosťou dodatočnej aktivácie navigácie cez We Upgrade,
Streaming&Internet, 8" farebný dotykový displej, 6 reproduktorov vpredu a vzadu
Start-Stop System s rekuperáciou brzdnej energie
Stredová opierka rúk vpredu, s odkladacím boxom
Strešný nosič strieborný
Systém rozpoznania únavy vodiča
Športové sedadlá vpredu, látka "Hexalink"
Tire Mobility Set, kompresor, náradie a zdvihák
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
Zadné sedadlo posuvné, operadlá asymetricky delené a sklopné

