
ACCESS ACTIVE GRIP (Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACCESS)

1.2 PureTech 130 S&S / 1.6 BlueHDi 100 S&S
1.2 PureTech 130 S&S / 1.2 PureTech 130 S&S EAT6 / 1.6 THP 165 S&S EAT6 /                                            

1.6 BlueHDi 100 S&S / 1.6 BlueHDi 120 S&S / 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση

Ηλεκτρικό χειρόφρενο 

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου

ESP (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας) και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο 
με κλίση)

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω 

ΑΝΕΣΗ

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας

Σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού Διακόπτες τύπου πλήκτρων πιάνου

Προειδοποίηση για ακούσια αλλαγή λωρίδας Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αεραγωγούς για τα πίσω καθίσματα

Ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα 
περιορισμού δύναμης

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, 
ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης και αυτόματος φωτισμός Follow me home 

Ζώνες ασφαλείας πίσω επιβατών, 3 σημείων, με σύστημα περιορισμού δύναμης Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Σύστημα στήριξης παιδικού καθίσματος ISOFIX στις πίσω πλευρικές θέσεις και στο κάθισμα 
του συνοδηγού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

3 ρυθμιζόμενα προσκέφαλα πίσω Εσωτερικός φωτισμός LED

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό Δερμάτινο τιμόνι περφορέ

Ηλεκρικές παιδικές κλειδαριές για τα πίσω παράθυρα ΕΛΑΣΤΙΚΑ / ΤΡΟΧΟΙ

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών Ζάντες αλουμινίου 18" LOS ANGELES με ελαστικά Mud & Snow  

ΑΝΕΣΗ

Ηχοσύστημα με ραδιόφωνο MP3, Bluetooth, 4 ηχεία, 2 tweeter, θύρα USB, χειριστήρια στο 
τιμόνι

ALLURE GRIP (Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACTIVE)

Air Condition  1.6 THP 165 S&S EAT6 / 1.6 BlueHDi 120 S&S / 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας με σύστημα ανίχνευσης 
εμποδίου 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω 

Κολόνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και βάθος ΑΝΕΣΗ

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός φωτιζόμενο και ψυχόμενο

Δύο ποτηροθήκες εμπρός

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με αποθηκευτικό χώρο και υποδοχή για πέδιλα ski Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής 

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης

Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 2/3 - 1/3 Αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού

3 πρίζες 12V Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί (έκδοση  1.6 THP 165 S&S EAT6)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Δερμάτινο τιμόνι Ατμοσφαιρικός εσωτερικός μπλε φωτισμός

Διακοσμητικές λεπτομέρειες σε σατινέ χρώμιο ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επένδυση καθισμάτων Mi-TEP MISTRAL PIEDIMONTE ή GUERANDE EVRON

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων MISTRAL MECO ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών και εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του 
αμαξώματος

Φώτα ημέρας LED εμπρός και πίσω Φιμέ πίσω κρύσταλλα

Διακοσμητικά θόλων 

Μάσκα με διακοσμητικά χρωμίου  GT GRIP (Επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ALLURE)

Διακοσμητικό χρωμίου στον πίσω προφυλακτήρα 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ψυχόμενος αποθηκευτικός χώρος εμπρός, με φωτισμό

Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων

ΕΛΑΣΤΙΚΑ / ΤΡΟΧΟΙ Ενεργό σύστημα ειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας και επαναφοράς 

Τροχοί 17'' με διακοσμητικό τάσι MIAMI Ενεργό σύστημα ανίχνευσης νεκρού σημείου

Εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων πορείας / προβολέων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Προβολείς Full LED

Ψηφιακός πίνακας οργάνων σε υπερυψωμένη θέση Προβολείς ομίχλης LED με λειτουργία cornering

Υπολογιστής ταξιδιού ΑΝΕΣΗ

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω και κάμερα οπισθοπορείας 180°

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

i-Cockpit Amplify: 2 επιλογές διαμόρφωσης εσωτερικού περιβάλλοντος 

Πεντάλ από αλουμίνιο

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Επένδυση καθισμάτων TEP-ALCANTARA MISTRAL 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Οροφή Black Diamond

Μπάρες οροφής αλουμινίου

Επιχρωμιωμένοι εξωτερικοί καθρέπτες

Ισχύει από: 28/11/2016

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Σύστημα 3D Navigation με οθόνη αφής 8", ραδιόφωνο, MP3, Mirror Screen, Bluetooth, 4 
ηχεία, 2 tweeter, θύρα USB, χειριστήρια στο τιμόνι

Προστατευτική ποδιά inox στη βάση των προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά 
διακοσμητικά χρωμίου

Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή 
μετωπικής σύγκρουσης)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Advanced Grip Control & Hill Assist Descent Control: Σύστημα αντιολίσθησης που 
βελτιστοποιεί την πρόσφυση των κινητήριων τροχών, με επιλογή από 5 τρόπους 
λειτουργίας & Σύστημα Υποβοήθησης σε Κατηφόρα

ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών), EBD (Ηλεκτρονικός Κατανεμητής 
Πέδησης) και Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της πέδησης) 

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης, εμπρός 
πλευρικοί και αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 8", ραδιόφωνο, MP3, Bluetooth, 4 ηχεία, 2 tweeter, 

θύρα USB, χειριστήρια στο τιμόνι


