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SPORTIVOדגם

חיצוני
+מראות צד חשמליות בצבע הרכב

+חימום מראות צד
55R / 16 / 205מידת צמיגים

סגסוגת קלהסוג חישוק

+פנסי ערפל קדמיים עוקבי פנייה
+ידיות דלתות בגימור כרום

LED מערכת תאורת יום בטכנולוגית LED DRL+

נוחות
+4 חלונות חשמל

+נעילה מרכזית בשלט מפתח קפיצי
+גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק )טלסקופי(

+מושב נהג מתכוונן לגובה
+משענת יד קדמית מתכווננת + תא אחסון נסגר

+מושב אחורי מתקפל )ביחס 40/60(
+גלגל הגה מצופה עור

+בקרת שיוט
+בקרת אקלים דיגיטאלית

+מראות איפור נסגרות בסוככי שמש
+תאורה בסוככי השמש

+SPOT LIGHT - תאורה פנימית דו אזורית

טכנולוגיה + מערכות בידור
+CITY MODE - מצב עירוני "רך" לגלגל ההגה 

+Uconnect Multimedia - מערכת שמע מתקדמת
+TABLET מסך מגע ראשי צבעוני במבנה צף בגודל  7"

AUX / USB / BT AUDIO+
BT דיבורית+

BT שליטה מגלגל ההגה + פיקוד קולי על מערכת השמע ודיבורית +
+מסך מידע מתקדם TFT בגודל 3.5" נשלט מגלגל ההגה

6רמקולים
+תפעול ידני לתיבת הילוכים אוטומטית

+מושבי בד מהודר
+SPEED LIMIT מערכת הגבלת מהירות

+מערכת "איתות מהיר" למעבר מהיר בין נתיבים

בטיחות
+צמד כריות אוויר קדמיות
+צמד כריות אוויר צדיות
+צמד כריות אוויר "וילון"

+אפשרות לנטרול כרית אוויר נוסע קדמי
+TPMS - חיישני לחץ אוויר בצמיגים

+ESC - מערכת בקרת יציבות
+ISO FIX - מערכת עגינה למושבי ילדים

+ASR - מערכת בקרת משיכה
HBA + EBD + ABS + MSR : מערכת בלימה+

+התראת דלתות פתוחות, כולל מיקום הדלת הפתוחה
+התראת אי חגירה לכלל המושבים
+בקרת שיוט אדפטיבית אוטונומית

+AEB מערכת לזיהוי מכשולים ובלימה אוטונומית למניעת תאונות
+Mobileye  - מערכת בטיחות מתקדמת

+HMW – התראת אי שמירת מרחק
+LDW – התראת סטייה מנתיב

+PCW – התראת התנגשות בהולכי רגל / רוכבי אופניים
+זיהוי תמרורים 








