
Jednoduše
dokonalý



Exteriér



Velkorysý prostor

Přitažlivý design



Sportovní přední maska

LED světlomety



Křídlo v barvě karoserie

Sportovní koncovky výfuků





V interiéru jsou použity
kožená sedadla a celkem

s velkým množstvím
zakřivených prvků vytváří

sportovní a mladistvý
vizuální efekt.

Infotainment používá
jednolitý design

10,25" společných
obrazovek, které jsou

vzájemně propojené
pro maximální pohodlí.



Množství úložného prostoru

Pohodlná eco-friendly sedadla



Vzor karbonu spolu s tmavým
lakem na přístrojové desce

Bezdrátové nabíjení



500 l
objem kufru



Prostor pro každého



černá bílá (černá střecha)

nefritově zelená

šedá (černá střecha)

červená (černá střecha) žlutá (černá střecha)*
*limitovaná edice HEAT WAVE

Barvy



Rozměry



Specifikace
LUXURY

4A95TD - benzin
1,5
145
130
285
260
180
55L

4569/1875/2715
2715

1590/1595
7DCT

6,8 l/100km
Přední uložení motoru, přední hnaná náprava

LED světlomet, nastavitelný elektrický,
zpoždění vypnutí světlometu

LED
●

LED couvací světlo, LED směrovky,
LED brzdové světlo, LED obrysové světlo

10,25 " displej, LCD, HQ audio, Wi-Fi, Bluetooth
6

Manuální ovládání, HVAC
5 sedadel, 2 + 3

6směrové manuální nastavení polohy řidiče,
4-směrové manuální nastavení polohy spolujezdce

-
Řidič + spolujezdec + přední řada

●
Přední a zadní parkovací senzory

●
●
●
●
-
●
●
●
●

2, v přední a zadní části konzoly
●

HEAT WAVE
4A95TD - benzin

1,5
145
130
285
260
180
55L

4569/1875/2715
2715

1590/1595
7DCT

6,8 l /100km
Přední uložení motoru,  přední hnaná náprava

LED svět lomet,  nastavi te lný elektr ický,
zpoždění vypnutí  svět lometu

LED
Panoramatická střecha

LED couvací svět lo,  LED směrovky,
LED brzdové svět lo,  LED obrysové svět lo

10,25 "  d isplej ,  LCD, HQ audio,  Wi-Fi ,  Bluetooth
6

Manuální  ovládání,  HVAC
5 sedadel ,  2 + 3

8-směrové manuální  nastavení polohy ř id iče,
4-směrové manuální  nastavení polohy spolujezdce

●
Řidič + spolujezdec + přední řada

●
Přední a zadní parkovací senzory

●
●
●
●
-
●
●
●
●

2, v přední a zadní část i  konzoly
●

Model
Motor
Zdvihový objem (l)
Jmenovitý výkon motoru (kW)
Max. výkon motoru (kW)
Jmenovitý točivý moment (Nm)
Max. kroutící moment (Nm)
Max. Rychlost (km/h)
Palivová nádrž
Délka, šířka, výška（mm）
Rozvor（mm）
Rozchod kol（mm）
Převodovka
Kombinovaná spotřeba WLTP
Uložení motoru, hnaná náprava

Přední kombinované světlomety

Denní světla
Střešní okno

Zadní kombinovaná světla

Audio systém
Reproduktory
A/C
Sedadla

Nastavování polohy předních sedadel

Vyhřívání předních sedadel
Airbagy
Dětská pojistka
Parkovací senzory
Couvací kamera
Centrální uzamykání
Elektrické otevírání zadních dveří
ABS/EBD Protiblokovací systém
EBA/BAS/BA/EVA Brzdový asistent
EPB - Elektronická ruční brzda
Tempomat
ASR/TCS/TRC/ATC Kontrola trakce
ESP/ESC Systém řízení stability
USB rozhraní
AUTOHOLD funkce
● Standardní výbava   |   - bez možnosti volby   |   о doplňková výbava
Uvedené údaje mají informativní charakter. Importér si vyhrazuje právo na jejich změny bez upozornění.
Importér: Plastonic s.r.o., IČO: 47182491, plastonic.sk www.dfmotor.cz


