2 LED lampy na čítanie vpredu a 2vzadu, LED osvetlenie priestoru pre nohy vpredu
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, bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy vpredu a vzadu,
kolenný airbag na strane vodiča
Aktívne opierky hlavy vpredu, 3. výškovo nastaviteľné opierky hlavy vzadu
Automatická 3-zónová klimatizácia Climatronic s dodatočným ovládaním zo zadných
sedadiel na stredovej konzole
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, sklápací kľúč
Dekoratívne obklady Weave na prístrojovej doske a na obložení dverí
Determálne sklá
Digitálny rádiopríjem DAB+
Disky z ľahkej zliatiny Montana 7Jx17 pneu 215/65 R17
eCall systém tiesňového volania
Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, na vodičovej strane asferické
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Elektronická parkovacia brzda s AUTO-HOLD funkciou a asistentom rozjazdu do kopca
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
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách
Komfortné sedadlá vpredu, poťah látka Shooting Star
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru , 12V zásuvka v batožinovom priestore
Lane Assist - Asistent zachovania jazdného pruhu, upozornenie opustenia jazdného pruhu
s aktívnym zásahom do riadenia pre udržanie v pruhu
LED denné svetlá, automatické denné svietenie, Coming a Leaving home funkcia
LED zadné svetlá, LED osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom
Light Assist - regulácia diaľkových svetiel
Make-up zrkadielka v slnečných clonách, osvetlené
Multikolízna brzda
Nárazníky vo farbe karosérie, spodná časť nárazníkov čierna
Operadlá zadných sedadiel so stredovou opierkou vzadu sklápateľné z bat. priestoru
Operadlo spolujazdca úplne sklopné
OPF - filter pevných častíc
Palubný počítač Premium - farebný

Pedestrian Recognition asistent rozpoznávania kolízie s chodcom s funkciou núdzového
brzdenia
Podlahové koberčeky vpredu a vzadu
Posilovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti
Sklápateľné delené zadné operadlá 60:40 s nastaviteľným sklonom
Start-Stop System s rekuperáciou brzdnej energie
Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu
Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, výškovo nastaviteľná, 2 ventilačné
otvory vzadu, 12V zásuvka vzadu
Strešné lyžiny pozdĺžne čierne
Systém rozpoznania únavy vodiča
Tire Mobility Set, kompresor, náradie a zdvihák, trojuholník
Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí vo farbe karosérie
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s bedrovými opierkami vpredu
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
WE Connect Plus (3 roky)

