
Black Edition

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 245/70R16 padangos X

Priekinis buferis / radiatoriaus grotelės Kėbulo spalvos / Pilkas

Durų rankenos  Chromuotos

Priekiniai rūko žibintai X

Projektorių tipo žibintai X

LED dienos šviesos žibintai X

Galinis buferis, juodas X

Purvasargiai priekyje ir gale X 

Žalsvai tonuoti langai X 

Šoniniai veidrodėliai, chromuoti, valdomi elektra, šildomi, užsilenkiantys X 

Normalaus dydžio atsarginis ratas, plieniniai ratlankiai X 

Cosmic Black (metalizuota spalva) X 

Mechaninė klimato kontrolės sistema su oro filtru X

Webasto šildytuvas su laikmačiu pasirenkama

Su nuotoliniu valdymu durų užraktas X

Elektra valdomi priekiniai langai X 

Praveriami galiniai šoniniai langai X

Greičio palaikymo sistema su valdymo mygtukais ant vairo X

Vairo kolonėlės aukščio reguliavimas X 

Oda aptrauktas vairas X 

7" informacijos ekranu + CD/DVD/radio + galinio vaizdo kamera X 

Bluetooth X

USB X

Garsiakalbių skaičius 6

Cigarečių degtuvas prietaisų skydelyje X

12 V/120 W maitinimo lizdas pirštinių dėtuvėje X

Prietaisų skydelis su liuminescenciniu apšvietimu X

Tachometras X

Daugiainformacinis ekranas: lauko temperatūra, degalų sanaudos, nuvažiuojamas atstumas, vidutinis greitis X 

Priekinio stiklo valytuvai su pertraukiamo veikimo funkcija X 

Degalų įpylimo nuotolinio atidarytuvas iš vidaus X 

Puodelių laikikliai priekyje, 2 X 

Peleninė X

Porankiai, spintos ir butelių savininkai priekinių durų X 

Pirštinių dėtuvė, užrakinama / su apšvietimu X/X

Saulės skydelis su kosmetiniu veidrodėliu X 

Žemėlapio skaitymo lempute X

Tekstiliniai sėdynių apmušalai X

Šildomos priekinės sėdynės X

Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis X

Dienos šviesos žibintai X 

Stabdžiai su ABS, elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema ir avarinio stabdymo stiprintuvas X

Priekinės vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės X

Šoninės saugos oro pagalvės X

Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės X

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) ir traukos kontrolės sistema (TCS) X

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HSA) X

Stabdžių valdymo važiuojant nuokalne sistema (HDC) X

Trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai su avarinio blokavimo mechanizmu (ERL), diržų juostų įtempimo ir 

diržų laikomosios jėgos ribojimo įtaisais X

Reguliuojamos galvos atramos priekyje X

Imobilizatorius X

Papildomas stabdžių žibintas X

Krovinio tvirtinimo kilpos krovinių skyriuje X
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