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●

o

●

Bloķējams diferenciālis ●

Sānu spoguļi
Virsbūves krāsā, apsildāmi, elektriski regulējami un nolokāmi, iebūvēti 

sānu LED pagrieziena rādītāji, izkāpšanas/iekāpšanas apgaismojums
●

Ārējie durvju rokturi Virsbūves krāsā ●

●

Haizivs spuras tipa antena ●

●

●

Tālo gaismu palīgsistēma ●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ar ādas apdari ●

Apsildāma ●

Kruīza kontroles slēdži ●

Bluetooth slēdži ●

Audiosistēmas slēdži ●

●

●

Inteliģentas elektriski vadāmas bagāžas nodalījuma durvis o

●

Automātiska gaisa kondicionēšanas sistēma Divzonu ●

Infoizklaide 9" skārienekrāns, radio ●

Atpakaļskata kamera ●

Navigācija (angļu valodā) ●

Android Auto, Apple CarPlay ●

USB pieslēgvieta ●

6 skaļruņi ●

Bluetooth ●

Stāvvietas sensori Priekšā un aizmugurē ●

●

Elektriski regulējami sēdekļi Vadītājam ●

Elektriski regulējams jostasvietas atbalsts Vadītājam ●

Priekšā ●

2. rindas sānu sēdekļi ●

●

●

Bagāžas nodalījuma pārsegs 5 sēdvietas ●

Bagāžas tīkls 5 sēdvietas ●

Barjeras tīkls 5 sēdvietas ●

Āķis iepirkumu maisiņiem 5 sēdvietas ●

Inteliģentā atslēga

50:50 proporcijā nolokāma 3. rindas sēdekļu atzveltne (tikai 7 sēdvietu versijai)

BRAUKŠANAS KOMFORTS

SĒDEKĻI

DROŠĪBA

60:40 proporcijā nolokāma 2. rindas sēdekļu atzveltne

Apsildāmi sēdekļi

Ādas sēdekļi

BAGĀŽAS NODALĪJUMS

Elektriskie logi

Adaptīvā kruīza kontrole

REDZAMĪBA

20" vieglmetāla diski + 255/50R20 riepas

Jumta sliedes

Tonēti stikli
Elektrohromisks atpakaļskata spogulis

Automātiska lukturu vadība

Stūres rats

Uz ātrumu reaģējošs stūres pastiprinātājs

Stūre ar regulējamu augstumu un attālumu

LED dienas gaitas lukturi

LED priekšējie lukturi

Priekšējie miglas lukturi (LED)

Lietus sensors

Vējstikla tīrītāju atkausēšanas funkcija

STŪRE UN INSTRUMENTU PANELIS

APRĪKOJUMA LĪMENIS

18" vieglmetāla diski + 255/60R18 riepas

Riepas remonta komplekts

ĀRIENE

ŠASIJA
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Visi dati ir balstīti uz informāciju, kas ir uz drukāšanas brīdi.
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Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS) Ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali (EBD) ●

Lejupbraukšanas kontrole (HDC) ●

Slīpumā noturēšanas kontrole (HHC) ●

Avārijas stopsignāls (ESS) ●

Aizsardzība pret apgāšanos (ARP) ●

●

Frontālas sadursmes brīdinājums (FCW) ●

●

●

Brīdinājums par priekšā esošā transportlīdzekļa izkustēšanos (FVSA) ●

Vadītāja modrības brīdinājums (DAW) ●

Drošas distances brīdinājums (SDW) ●

●

●

Drošības jostas
Trīspunktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju un slodzes ierobežotāju ●

●

●

Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDW)/joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA)

Autonoma ārkārtas bremzēšanas sistēma (AEB) 

● = standarta aprīkojums, o = papildu aprīkojums, - = nav pieejams

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi x 2

9 drošības spilveni + priekšējā pasažiera drošības spilvena atslēgšana

Imobilaizers

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESP)

Riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS)

Ceļa zīmju atpazīšana (TSR)
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