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ძრავი:  3,0 TDI (დიზელი) (249 ც.ძ.)  
გადაცემათა კოლოფი:  8 საფ. ტიპტრონიკი, 4X4 

ფერი: რუხი, თეთრი, ყავისფერი, შავი, ლურჯი, ვერცხლისფერი 

სავარძლები: ტყავის სალონი „Savanna” ერგო კომფორტული სავარძლებით წინ 

დისკები/საბურავები:  მსუბუქი ლითონი დისკები  "Suzuka" 9.5J x 21, მუქი გრაფიტი/ 285/40 

ზომები:  სიგრძე: 4878 მმ, სიმაღლე: 1702 მმ;  სიგანე: 2193 მმ                                                                         

საშუალო წვა:  (კომბინირებული):  8,5 ლ. 

გამონაბოლქვის სტანდარტი:  EU  5 Plus 

სერიული კომპლექტაცია: 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 – ემისიის სტანდარტი- EU5 plus            

– საწვავი ავზის მოცულობა 90 ლიტრი 

– ავტომატური დიფერენციალის ჩამკეტი 

– მულტიფუნქციური ტყავის, თბობადი საჭე 

– ცენტრალური კონსოლი  გლუვი შავი / ვერცხლისფერ დიზაინში 

Premium package for Business line:  მოიცავს 

– მულტიფუნქციური ციფრული კოკპიტი  "Multi-color Digital Cockpit 

– პანორამული ლუქი მთლიან ჭერზე 

– სანავიგაციო სისტემა "Discover Premium" 

– საუნდ სისტემა, "Dinaydio Consequence" , 16 არხიანი ხმის გამაძლიერებელი,12+1 დინამიკი, subwoofer 

– ღამის ხედვა- Night Vision     

– Head-up Display                                                                

– IQ Light -ფარების სისტემა - LED Matrix  

– ზამთრის პაკეტი:  

– თბობადი წინა და უკანა სავარძლები                                                                                                                                                                                      

თბობადი წინა და უკანა  მრეცხავები 

– აქტიური წინა სავარძლები გაგრილების და მასაჟის ფუნქციით 

– წინა სავარძლები მეხსიერების  ფუნქციით 

– მეხსიერების პაკეტი "Premium"  (სავარძლების, სარკეების და საჭის მეხსიერება)                                                    

– კრუიზკონტროლი 

– აკუსტიკური პაკეტი "Extra"         

– წინა აირბაგები, დეაქტივაციის ფუნქციით 

– აირბაგები წინა და უკანა მგზავრებისთვის, გვერდითა აირბაგები 

– გამაფრთილებელი სისტემა წინ დაბრკოლების არსებობის შესახებ," Front Assist"          

– ელ. კეცვადი და თბობადი გარეთა გვერდითა სარკეები, მეხსიერების ფუნქციით 

– გატაცების საწინააღმდეგო სისტემა სალონის  მონიტორინგით 

– ელექტრული დამხმარე ჰაერის გამათბობელი 

– საბურავებში წნევის მარეგულირებელი სისტემა 

– შუქის ინდიკატორი 

– სისტემა  ISOFIX  სამაგრები ბავშვის სავარძლებისათვის 

– ხალიჩები წინა/უკანა 
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– უკაბელო დატენვის ფუნქცია Mobile phone interface "Business" 

– Basic rear differential                                                       

– ტყავის ჩანართები სალონში ""Savona"      

Comfort  package  for Business line: მოიცავს 

– კარების ჰიდრავლიკური დაკეტვა  

– განათება ამბიენსე ფერადი:"ambient lighting" -ფარდები უკანა კარებზე და საქარე მინაზე, 

– წინა სავარძლების კლიმატიზაცია, 

– ავტომობილის გაღება დაკეტვა გასაღების გარეშე,  "Keyless Access" გასაღების გარეშე დაქოქვა,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

საბარგული -კარი სენსორული გაღებით 

– წინა სავარძლების კლიმატიზაცია 

– ჩანართები კარების საფეხურებზე მეტალის განათებით, 

– ფარდები უკანა ფანჯრებზე 

– საბარგულის სენსორული გაღება-დაკეტვა "Easy Open" 

– 4 -ზონიანი კონდიციონერი "კლიმატკონტროლი" ინდივიდიდუალური მართვით    

– უკანა სკამის საზურგე დისტანციური მართვით      

– 2 USB-შესაერთებელი iPod/iPhone-სთვის 

პაკეტი, Business line მოიცავს: 

– საბარგულის კარის ჰიდრავლიკური დაკეტვა 

– უკანა ხედვის კამერა "Rear View"  

– USB-შესაერთებელიდა ასევე  iPod/iPhone,  

– პნევმატური ამორტიზაციის ავტომატური რეგულირება                                                                                                                    

დისკის ხუფები 

– მართვის რეჟიმის არჩევა  "Comfort" 

– ვერცხლისფერი რელინგები 

– საბარგულის ელ. გაღება-დაკეტვის ფუნქცია 

– გასაღების გარეშე დაქოქვა-გაღების ფუნქცია "Keyless Access"  

– თბობადი წინა საქარე მინა. ხმის იზოლაციით 

– გატაცების საწინააღმდეგო სისტემა სალონის  სკანირებით 

– "Park Assist"  - Park Distance Control-თან ერთად 

– App-Connect  

– Mobile phone interface "Business" უკაბელო დატენვის ფუნქცია   

 

პაკეტი: „Elegance" 

– ქრომირებული უკანა გამონაბოლქვის მილები 

– ქრომის პაკეტი ბამპერსა და კარებზე ავტომობილის ფერში 

– რკინის დამცავი უკანა ბამპერზე საბარგულისთვის  

– გარეთა ქრომ პაკეტი ფანჯრებზე   

– ალუმინის დეკორაციული ჩანართები კარებსა და ცენტრალურ კონსოლზე 

– რკინის ჩანართი კარების კონსოლში ქვედა მხარეს                                                                                                                                                                               

 

გარანტია: 2 წელი გარბენის შეუზღუდავად         
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