




POPLOUNGE TECHרמת גימור

בטיחות

77כריות אוויר

++אפשרות ניתוק כרית אוויר לנוסע

ABS + EBD מערכת בלימה++

ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית++

BA מערכת סייען בלימה++

LED DRL מערכת תאורת יום++

++חגורות בטיחות קדמיות עם מותחנים והתראת אי חגירה

++שלדה מרכבי פלדה, בעלת אזורי קריסה מבוקרות

++מושבים קדמיים עם קורה נגד צלילה

++דוושות קורסות בשעת תאונה

Hill Holder מערכת סייען הידרדרות לאחור++

++2 משענות ראש מתכווננות מאחור

++חיישני חנייה מקוריים

++ Mobileye - מערכת בטיחות מתקדמת 

++HMW - התראת אי שמירת מרחק

++LDW - התראת סטייה מנתיב

++PCW - התראת התנגשות בהולכי רגל / רוכבי אופניים

++זיהוי תמרורים

חיצוני

++תאורת LED בחותם לוגו 500

65R / 14195 / 45R / 16 / 175מידת צמיגים

סגסוגת קלהפלדה + כיסוי פלסטיקסוג חישוק

++מראות צד בצבע הרכב

++מראות צד חשמליות

+פנסי ערפל קדמיים

+אגזוז אחורי מצופה ניקל

+חבילת כרום )בפגוש קדמי ואחורי(

++שלט מפתח קפיצי

+פס מגן בדלתות עם לוחית 500

++גג בד נפתח חשמלי

פנימי

+לוח מחוונים דיגיטאלי צבעוני TFT בגודל 7”

++CITY MODE  - תוכנית לשינוי קשיחות גלגל ההגה

+צג מרחק נסיעה לאחור

++מחשב מידע עשיר

++חלונות חשמל קדמיים

++נעילה מרכזית

+גלגל הגה מצופה עור

++גלגל הגה מתכוונן לגובה 

+כיוונון גובה מושב נהג

++מחזיקי כוסות קדמיים 

בד מהודרבדסוג מושב

50יחס קיפול מושב אחורי / 5050 / 50

++מנגנון זכרון החזרת מושב

++תא כפפות נסגר

++כיס אחסון בקונסולה מרכזית

++SPEED LIMITED מערכת הגבלת מהירות

+CRUISE CONTROL מערכת בקרת שיוט

שמע ובידור

++שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע

+פיקוד קולי על מערכת השמע

+™Uconnect מערכת שמע

HD מערכת שמע מתקדמת + מסך מגע צבעוני 7” בטכנולוגיית Uconnect™ Multimedia +

 * Apple Car Play+

USB / AUX++

BT AUDIO כולל מערכת BT דיבורית+

46רמקולים 

* בכפוף לתאימות המכשיר וזמינות האפליקציה



שחור אפור - תפירה ירוקה + הגה שחוראפור כהה - מסגרת כסופה + הגה לבן

שנהב אפור - תפירה אדומה + הגה לבן

שנהב אפור - תפירה לבנה + הגה לבן

שחור אפור - תפירה לבנה + הגה שחור אפור כהה - מסגרת אדומה + הגה לבן

אפור כהה - מסגרת כסופה + הגה שחור

אפור כהה - מסגרת אדומה + הגה שחור

LOUNGE

מושבים

POP






