
                                       AMB0

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

1.6 BlueHDi 95 (L1H1 & L2H1) / 1.6 BlueHDi S&S 115 (L1H1 & L2H1) / 2.0 BlueHDi 120 ( L3H1)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση 

ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών) και Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της πέδησης) 

ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας) και ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση)

Αερόσακος οδηγού & συνοδηγού

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας

3 ζώνες ασφαλείας 3 σημείων, οι εξωτερικές ρυθμιζόμενες σε ύψος, με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού 

δύναμης 

3 εμπρός προσκέφαλα ασφαλείας ρυθμιζόμενα σε ύψος

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό 

Ανεξάρτητο κλείδωμα καμπίνας επιβατών και χώρου φόρτωσης

ΑΝΕΣΗ

Air Condition

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού

Εξωτερικοι καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι

Ράδιο με USB και Bluetooth με 2 ηχεία και 2 tweeters

Υπολογιστής ταξιδιού

Κολόνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και βάθος

Πρίζα 12V ( στο ταμπλό)

Πλαφονιέρα στην οροφή της καμπίνα των επιβατών (5W) & 2 πλαφονιέρες στο πίσω μέρος (15W)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΡΗ  - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Επένδυση πλαϊνών χώρου φόρτωσης έως τη μέση

Προφυλακτήρες εμπρός - πίσω σε μαύρο χρώμα

Πλαïνά προστατευτικά σε μαύρο χρώμα

Κάλυμμα καθρεπτών σε μαύρο χρώμα

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών σε μαύρο χρώμα

Λασπωτήρες εμπρός και πίσω

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ψυχώμενο ντουλαπάκι συνοδηγού 

Ντουλαπάκι κλειστό στο ταμπλό

Ανοικτός χώρος αποθήκευσης στο κέντρο του ταμπλό

Χώρος αποθήκευσης στα πλαϊνά των θυρών εμπρός 

Χώρος αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ/ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Πίνακας οργάνων με κεντρική οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων

Ένδειξη μη ασφάλισης της ζώνης ασφαλείας του οδηγού

Υπολογιστής ταξιδιού

Ενδειξη επιπέδου καυσίμου

Ένδειξη θερμοκρασίας 

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

Σταθερό διαχωριστικό καμπίνας επιβατών - χώρου φόρτωσης με τζάμι

Πρίζα 12V ( στο χώρο φόρτωσης)

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Κάθισμα οδηγού με υποβραχιόνιο, ρυθμιζόμενο σε μήκος, κλίση και ύψος

Διπλό κάθισμα συνοδηγού με αποθηκευτικό χώρο

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curitiba Triton  noir 

ΠΟΡΤΕΣ 

Δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης 

Δίφυλλη πίσω πόρτα με θερμαινόμενα τζάμια και υαλοκαθαριστήρες

Άνοιγμα πίσω θυρών κατά 180
ο

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ατσάλινοι τροχοί 16΄΄ 

Ρεζέρβα 

Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Ισχύει από: 28/07/16


