Ambiance

Variante motorizare
Ambiance
1.0 SCe 75 CP
8 100 EUR
0.9 TCe 90 CP
9 050 EUR
1.5 dCi 75 CP
10 050 EUR
Prezentare exterioară
Bare de protecţie fata/spate
standard
în culoarea caroseriei
Jante de oţel 15" cu capace
standard
de roți complete Groomy
Jante de aliaj 15" Chamade
250 EUR
Mânere deschidere uşi dinstandard
exterior negre
Vopsea metalizată
300 EUR
Siguranţă activă şi pasivă
ABS, repartitor electronic standard
de frânare şi AFU
ASR - ESP
standard
Hill Start Assist - Asistentastandard
la pornirea in rampa
Airbag frontal şofer
standard
Airbag frontal pasager (custandard
deconectare manuală)
Airbaguri laterale faţă
standard
Centuri de siguranţă faţă fixe
standard
3 centuri de siguranţă spate
standard
cu prindere în 3 puncte
Tetiere fata reglabile pe inaltime
standard
(pline)
2 Tetiere spate laterale reglabile
standard
pe inaltime (pline)
Alerta sonora si vizuala prindere
standard
centura de siguranta
Roata de rezerva

standard
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Sistem de monitorizare a standard
presiunii in pneuri
Protecţia vehiculului
Antidemaraj electronic standard
Conducere
Direcţie asistată hidraulic standard
Afisaj temperatura exterioara
standard
Functie Eco-mode*
standard
Vizibilitate/Iluminare
Retrovizoare exterioare negre,
standard
cu reglaj manual din interior
Stergator luneta spate standard
Luneta incalzita
standard
Faruri de zi cu LED, tip semnatura
standard luminoasa
Proiectoare de ceata
100 EUR
Faruri dublu optice
standard
Geamuri cu tentă de culoare
standard
Încălzire/Ventilare
Încălzire - ventilare
standard
Aer conditionat cu reglaj manual
760 EUR
Comandă reciclare aer standard
Confort
Închidere centralizată cu telecomandă
standard
pe cheie
Scrumieră mobilă şi brichetă
standard
Iluminare portbagaj
standard
Geamuri electrice faţă cu standard
impuls pe partea soferului (comenzi pe portiere usi fata)
Scaune
Scaune faţă cu reglaj longitudinal
standardşi reglaj al spătarului
Bancheta spate rabatabila si fractionabila 1/3 si 2/3 cu sistem isofix

de fixare a scaunelor pentru copii pentru locurile laterale spate
standard
Prezentare interioară
Tapiterie "Kapia" si plansa de bord "Carbon Foncé"
standard
Contur indicatoare, aeratoare
standard
cu aspect crom satinat
Panouri usi "Carbon Foncé"
standard
Spaţii de depozitare
Cutie de documente închisă
standard
Suport pahare pe consolastandard
centrală
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Spaţiu de depozitare la baza
standard
consolei
Spatiu documente deschisstandard
pe plansa bord deasupra consolei centrale
Audio
Radio CD 2DIN 2X15W MP3 cu satelit de comanda pe volan,

priza Jack, USB, Bluetooth®, audio streaming
standard
Media Nav: sistem de navigatie si multimedia cu ecran tactil 7",

priza Jack, USB, Bluetooth®, audio streaming
300 EUR
* Functia Eco-mode nu este diposnibila pe motorizarea 1.0SCe 75CP
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