
Black Edition

16" vieglmetāla diski, 245/70R16 riepas X

Priekšējais buferis/režģis Virsbūves krāsā/pelēkā krāsā 

Durvju rokturi Hromēti

Priekšējie miglas lukturi X

Projektora tipa priekšējie lukturi X

LED dienas gaitas lukturi X

Aizmugures buferis, melnā krāsā X

Priekšējie un aizmugures dubļu sargi X 

Zaļi tonēti stikli X 

Ārējie sānu spoguļi, hromēti, elektriski regulējami, apsildāmi, nolokāmi X 

Pilna izmēra rezerves ritenis, vieglmetāla diski X 

Apsildāms aizmugures logs X 

Cosmic Black (metāliskā krāsa) X 

Manuāla klimata kontroles sistēma, putekšņu filtrs X

Webasto sildītājs ar taimeri papildu aprīkojums

Tālvadības durvju slēdzenes X

Elektriski vadāmi priekšējie logi X 

Daļēji atverami aizmugures sānu logi X

Kruīza kontrole ar vadības slēdžiem uz stūres X

Stūres augstuma regulēšana X 

Stūres ādas apdare X 

7" LCD ekrānu +  CD/DVD/radio + atpakaļskata kamera X 

Bluetooth X

USB X

Skaļruņi 6

Piesmēķētājs instrumentu panelī X

Elektrības rozete cimdu nodalījumā, 12V/120W X

Elektroluminiscējošs mērinstrumentu bloks X

Tahometrs X

Daudzfunkciju informācijas displejs (MID): ārējā temperatūra, degvielas patēriņš, attālums, ko var nobraukt 

ar atlikušo degvielu, vidējais ātrums X 

Priekšējie logu tīrītāji ar intervāliem X 

Degvielas tvertnes tālvadības atvērējs no iekšpuses X 

2 priekšējie glāžu turētāji X 

Pelnu trauks X

Roku balsti, skapji un pudeļu turētāji priekšā durvīm X 

Cimdu nodalījums, aizslēdzams X/X

Saulessargs ar spogulīti X 

Karte gaisma X

Auduma sēdekļu apdare X

Apsildāmi priekšējie sēdekļi X

Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana X

Dienas gaitas lukturi X 

Bremzes ar ABS + elektronisko bremzēšanas spēka sadali + bremzēšanas spēka pastiprinātāju X

Priekšējie drošības spilveni vadītājam un priekšējam pasažierim X

Sānu drošības spilveni X

Aizkarveida drošības spilveni X

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) un vilces kontroles sistēma (TCS) X

Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā (HSA) X

Bremžu vadība braukšanai lejup (HDC) X

Trīspunktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotājiem un spēka ierobežotājiem X

Regulējami galvas balsti, priekšā X

Imobilaizers X

Papildus bremžu gaisma X

Āķi kravas kastes iekšpusē X
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