
Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Νοέμβριος 2017

Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη Μέγιστη 

Μοντέλο Περιγραφή Ισχύς Ροπή

Καύσιμο cm3 HP (kw) / σ.α.λ Nm (kgm) / σ.α.λ

3191182 319 118 2 PANDA MY 1.2 69hp POP 4X2 10,600 € 8,274.26 € 1,985.8 € 339.92 € 119 116.6 Βενζίνη 6.6 4.2 5.1 1,242 69(51) / 5500 102 (10,4) / 3000

3191382 319 138 2 PANDA MY 1.2 69hp LOUNGE 4X2 11,300 € 8,821.13 € 2,117.1 € 361.79 € 119 116.6 Βενζίνη 6.6 4.2 5.1 1,242 69(51) / 5500 102 (10,4) / 3000

3191372 319 137 2 PANDA MY 1.2 69hp LOUNGE LPG 4X2 13,700 € 10,696.13 € 2,567.1 € 436.79 € 106 103.9 ΒΖ - LPG 6,7 (BZ) / 6,9 (LPG) 4,3 (BZ) / 6,3 (LPG) 5,2 (BZ) / 6,5 (LPG) 1,242 69(51) / 5500 102 (10,4) / 3000

3191302 319 130 2 PANDA MY 0.9 Twinair 85hp LOUNGE 4X2 13,200 € 10,321.99 € 2,477.3 € 400.74 € 99 89.1 Βενζίνη 5.0 3.8 4.2 875 85(63) / 5500 145 (14,8) / 1900

3191302 319 130 2 PANDA MY 0.9 Twinair 85hp LOUNGE MTA 4X2 14,340 € 11,214.01 € 2,691.4 € 434.63 € 95 85.5 Βενζίνη 4.8 3.7 4.1 875 85(63) / 5500 145 (14,8) / 1900

3191322 319 132 2 PANDA MY 0.9 Twinair 80hp LOUNGE 4X2 CNG 14,600 € 11,417.45 € 2,740.2 € 442.36 € 106 (BZ) / 85 (ΦΑ) 0.0 ΒΖ - ΦΑ 5,8 (ΒΖ) / 3,9 (ΦΑ) 3,8 (ΒΖ) / 2,6 (ΦΑ) 4,5 (ΒΖ) / 3,1 (ΦΑ) 875 85 (63) / 5500 (ΒΖ) - 80 (59) / 5500 (ΦΑ) 145 (14,8) / 1900 (ΒΖ) - 140 (14,3) / 2500 (ΦΑ)

3191312 319 131 2 PANDA MY 1.3 MTJ 95hp LOUNGE 4X2 14,600 € 11,417.45 € 2,740.2 € 442.36 € 94 84.6 Πετρέλαιο 4.3 3.2 3.6 1,248 95(70) / 3750 200 (20) / 1500

3191C82 319 1C8 2 PANDA MY 1.2 69hp CITY CROSS 4X2 12,350 € 9,610.71 € 2,306.6 € 432.72 € 129 154.8 Βενζίνη 7.3 4.5 5.5 1,242 69(51) / 5500 102 (10,4) / 3000

3191C12 319 1C1 2 PANDA MY 1.3 MTJ 95hp CITY CROSS 4X2 15,650 € 12,239.04 € 2,937.4 € 473.59 € 97 87.3 Πετρέλαιο 4.3 3.3 3.7 1,248 95(70) / 3750 200 (20) / 1500

31917X2 319 17X 2 PANDA MY 1.3 MTJ 95hp WILD 4X4 16,150 € 12,610.20 € 3,026.4 € 513.36 € 117 114.7 Πετρέλαιο 4.7 4.3 4.4 1,248 95(70) / 3750 200 (20) / 1500

3191CX2 319 1CX 2 PANDA MY 1.3 MTJ 95hp CROSS 4X4 19,200 € 14,531.90 € 3,487.7 € 1,180.45 € 119 116.6 Πετρέλαιο 4.8 4.4 4.5 1,248 95(70) / 3750 200 (20) / 1500

1500734 150 073 4 500 MY 1.2 69hp POP 13,450 € 10,500.82 € 2,520.2 € 428.98 € 115 112.7 Βενζίνη 6.2 4.2 4.9 1,242 69 (51) / 5500 102 (10,4) / 3000

1500934 150 093 4 500 MY 1.2 69hp LOUNGE 14,650 € 11,438.32 € 2,745.2 € 466.48 € 115 112.7 Βενζίνη 6.2 4.2 4.9 1,242 69 (51) / 5500 102 (10,4) / 3000

1500934 150 093 4 500 MY 1.2 69hp LOUNGE MTA 15,750 € 12,297.70 € 2,951.4 € 500.86 € 111 108.8 Βενζίνη 6.0 4.1 4.8 1,242 69 (51) / 5500 102 (10,4) / 3000

1500S34 150 0S3 4 500 MY 1.2 69hp S 14,850 € 11,594.57 € 2,782.7 € 472.73 € 115 112.7 Βενζίνη 6.2 4.2 4.9 1,242 69 (51) / 5500 102 (10,4) / 3000

1500S34 150 0S3 4 500 MY 1.2 69hp S MTA 15,950 € 12,453.95 € 2,988.9 € 507.11 € 111 108.8 Βενζίνη 6.0 4.1 4.8 1,242 69 (51) / 5500 102 (10,4) / 3000

1500W34 150 0W3 4 500 MY 1.2 69hp MIRROR 14,650 € 11,438.32 € 2,745.2 € 466.48 € 115 112.7 Βενζίνη 6.2 4.2 4.9 1,242 69 (51) / 5500 102 (10,4) / 3000

1500914 150 091 4 500 MY 0.9 Twinair 85hp LOUNGE 15,150 € 11,847.81 € 2,843.5 € 458.72 € 90 0.0 Βενζίνη 4.6 3.4 3.8 875 85 (62.5) / 5500 145 (14.8)/ 1900

1500914 150 091 4 500 MY 0.9 Twinair 85hp LOUNGE MTA 16,250 € 12,708.53 € 3,050.0 € 491.43 € 88 0.0 Βενζίνη 4.3 3.5 3.8 875 85 (62.5) / 5500 145 (14.8)/ 1900

1500S14 150 0S1 4 500 MY 0.9 Twinair 85hp S 15,350 € 12,004.30 € 2,881.0 € 464.66 € 90 0.0 Βενζίνη 4.6 3.4 3.8 875 85 (62.5) / 5500 145 (14.8)/ 1900

1500S14 150 0S1 4 500 MY 0.9 Twinair 85hp S MTA 16,450 € 12,865.02 € 3,087.6 € 497.37 € 88 0.0 Βενζίνη 4.3 3.5 3.8 875 85 (62.5) / 5500 145 (14.8)/ 1900

1500W14 150 0W1 4 500 MY 0.9 Twinair 85hp MIRROR 15,150 € 11,847.81 € 2,843.5 € 458.72 € 90 0.0 Βενζίνη 4.6 3.4 3.8 875 85 (62.5) / 5500 145 (14.8)/ 1900

1500764 150 076 4 500 MY 1.3 MTJ 95hp POP 15,150 € 11,847.81 € 2,843.5 € 458.72 € 89 0.0 Πετρέλαιο 4.1 3.0 3.4 1,248 95 (70) / 4000 200 (20,4) / 1500

1500964 150 096 4 500 MY 1.3 MTJ 95hp LOUNGE 16,350 € 12,786.78 € 3,068.8 € 494.40 € 89 0.0 Πετρέλαιο 4.1 3.0 3.4 1,248 95 (70) / 4000 200 (20,4) / 1500

1500S64 150 0S6 4 500 MY 1.3 MTJ 95hp S 16,550 € 12,943.27 € 3,106.4 € 500.35 € 89 0.0 Πετρέλαιο 4.1 3.0 3.4 1,248 95 (70) / 4000 200 (20,4) / 1500

1500W64 150 0W6 4 500 MY 1.3 MTJ 95hp MIRROR 16,350 € 12,786.78 € 3,068.8 € 494.40 € 89 0.0 Πετρέλαιο 4.1 3.0 3.4 1,248 95 (70) / 4000 200 (20,4) / 1500

1505734 150 573 4 500C MY 1.2 69hp POP 15,450 € 12,063.32 € 2,895.2 € 491.48 € 115 112.7 Βενζίνη 6.2 4.2 4.9 1,242 69 (51) / 5500 102 (10,4) / 3000

1505734 150 573 4 500C MY 1.2 69hp POP MTA 16,550 € 12,922.70 € 3,101.4 € 525.86 € 111 108.8 Βενζίνη 6.0 4.1 4.8 1,242 69 (51) / 5500 102 (10,4) / 3000

1505934 150 593 4 500C MY 1.2 69hp LOUNGE 16,650 € 13,000.82 € 3,120.2 € 528.98 € 115 112.7 Βενζίνη 6.2 4.2 4.9 1,242 69 (51) / 5500 102 (10,4) / 3000

1505914 150 591 4 500C MY 0.9 Twinair 85hp LOUNGE 18,650 € 14,158.81 € 3,398.1 € 1,093.07 € 90 0.0 Βενζίνη 4.6 3.4 3.8 875 85 (62.5) / 5500 145 (14.8) / 1900 

1505934 150 593 4 500C MY 0.9 Twinair 85hp LOUNGE MTA 19,750 € 14,994.68 € 3,598.7 € 1,156.60 € 88 0.0 Βενζίνη 4.3 3.5 3.8 875 85 (62.5) / 5500 145 (14.8)/ 1900
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33014J5 330 14J 5 500L FL 1.4 95hp POP STAR 16,500 € 12,802.22 € 3,072.5 € 625.25 € 145 268.3 Βενζίνη 8.3 5.0 6.2 1,368 95 (70) / 6000 127 / 4500

33014B5 330 14B 5 500L FL 0.9 Twinair 80hp POP STAR CNG 20,000 € 15,137.96 € 3,633.1 € 1,228.93 € 137 (BZ) / 105 (ΦΑ) 102.9 ΒΖ - ΦΑ 7.2 (ΒΖ) / 4,7 (ΦΑ) 5.2 (ΒΖ) / 3,3 (ΦΑ) 5.9 (ΒΖ) / 3,9 (ΦΑ) 875 85 (63) / 5500 (ΒΖ) - 80 (59) / 5500 (ΦΑ) 145 (14.8) / 2000 (ΒΖ) - 140 (14.3) / 2500 (ΦΑ)

33014T5 330 14T 5 500L FL 1.3 MTJ 95hp POP STAR 19,000 € 14,380.38 € 3,451.3 € 1,168.33 € 107 104.9 Πετρέλαιο 4.9 3.6 4.1 1,248 95 (70) / 3500 215 / 1500

33017T5 330 17T 5 500L FL 1.3 MTJ 95hp LOUNGE 20,500 € 15,516.74 € 3,724.0 € 1,259.24 € 107 104.9 Πετρέλαιο 4.9 3.6 4.1 1,248 95 (70) / 3500 215 / 1500

33014V5 330 14V 5 500L FL 1.3 MTJ 95hp POP STAR MTA 20,000 € 15,137.96 € 3,633.1 € 1,228.93 € 104 101.9 Πετρέλαιο 4.5 3.6 3.9 1,248 95 (70) / 3500 215 / 1500

33017V5 330 17V 5 500L FL 1.3 MTJ 95hp LOUNGE MTA 21,500 € 16,274.32 € 3,905.8 € 1,319.84 € 104 101.9 Πετρέλαιο 4.5 3.6 3.9 1,248 95 (70) / 3500 215 / 1500

33016V5 330 16V 5 500L FL 1.3 MTJ 95hp CROSS MTA 21,500 € 16,274.32 € 3,905.8 € 1,319.84 € 106 103.9 Πετρέλαιο 4.5 3.7 4.0 1,248 95 (70) / 3500 215 / 1500

33014Z5 330 14Z 5 500L FL 1.6 MTJ 120hp POP STAR 20,000 € 15,137.96 € 3,633.1 € 1,228.93 € 112 109.8 Πετρέλαιο 4.6 4.0 4.2 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

33017Z5 330 17Z 5 500L FL 1.6 MTJ 120hp LOUNGE 21,500 € 16,274.32 € 3,905.8 € 1,319.84 € 112 109.8 Πετρέλαιο 4.6 4.0 4.2 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

33016Z5 330 16Z 5 500L FL 1.6 MTJ 120hp CROSS 21,500 € 16,274.32 € 3,905.8 € 1,319.84 € 114 111.7 Πετρέλαιο 4.9 4.0 4.3 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

35124T5 351 24T 5 500L WAGON FL 1.3 MTJ 95hp POP STAR 20,500 € 15,516.74 € 3,724.0 € 1,259.24 € 107 104.9 Πετρέλαιο 4.9 3.6 4.1 1,248 95 (70) / 3500 215 / 1500

35124V5 351 24V 5 500L WAGON FL 1.3 MTJ 95hp POP STAR MTA 21,500 € 16,274.32 € 3,905.8 € 1,319.84 € 104 101.9 Πετρέλαιο 4.5 3.6 3.9 1,248 95 (70) / 3500 215 / 1500

35127V5 351 27V 5 500L WAGON FL 1.3 MTJ 95hp LOUNGE MTA 24,300 € 17,331.57 € 4,159.6 € 2,808.85 € 104 101.9 Πετρέλαιο 4.5 3.6 3.9 1,248 95 (70) / 3500 215 / 1500

35127Z5 351 27Z 5 500L WAGON FL 1.6 MTJ 120hp LOUNGE 24,300 € 17,331.57 € 4,159.6 € 2,808.85 € 112 109.8 Πετρέλαιο 4.6 4.2 4.0 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

3341301 334 130 1 500X MY 1.6 E-Torq 110hp POP 16,700 € 12,957.50 € 3,109.8 € 632.70 € 147 272.0 Βενζίνη 8.7 5.0 6.4 1,598 110 (81) / 5500 152 / 4500

3343321 334 332 1 500X MY 1.4 Multiair 140hp POP STAR 20,200 € 15,196.02 € 3,647.0 € 1,356.94 € 139 166.8 Βενζίνη 7.8 5.0 6.0 1,368 140 (103) / 5000 230 / 1750

3349321 334 932 1 500X MY 1.4 Multiair 140hp S-DESIGN CITY LOOK 21,500 € 16,174.93 € 3,882.0 € 1,443.08 € 139 166.8 Βενζίνη 7.8 5.0 6.0 1,368 140 (103) / 5000 230 / 1750

3345321 334 532 1 500X MY 1.4 Multiair 140hp LOUNGE 21,500 € 16,174.93 € 3,882.0 € 1,443.08 € 139 166.8 Βενζίνη 7.8 5.0 6.0 1,368 140 (103) / 5000 231 / 1750

3344321 334 432 1 500X MY 1.4 Multiair 140hp CROSS 21,200 € 15,949.03 € 3,827.8 € 1,423.20 € 139 166.8 Βενζίνη 7.8 5.0 6.0 1,368 140 (103) / 5000 232 / 1750

3348321 334 832 1 500X MY 1.4 Multiair 140hp S-DESIGN OFF ROAD LOOK 22,000 € 16,551.44 € 3,972.3 € 1,476.21 € 139 166.8 Βενζίνη 7.8 5.0 6.0 1,368 140 (103) / 5000 230 / 1750

3347321 334 732 1 500X MY 1.4 Multiair 140hp CROSS PLUS 24,100 € 16,991.97 € 4,078.1 € 3,029.96 € 139 166.8 Βενζίνη 7.8 5.0 6.0 1,368 140 (103) / 5000 233 / 1750

3343311 334 331 1 500X MY 1.4 Multiair 140hp POP STAR DCT 21,400 € 16,099.63 € 3,863.9 € 1,436.46 € 133 159.6 Βενζίνη 7.2 4.9 5.7 1,368 140 (103) / 5000 233 / 1750

3347311 334 731 1 500X MY 1.4 Multiair 140hp CROSS PLUS DCT 25,300 € 17,839.42 € 4,281.5 € 3,179.11 € 133 159.6 Βενζίνη 7.2 4.9 5.7 1,368 140 (103) / 5000 233 / 1750

3344331 334 433 1 500X MY 1.4 Multiair 170hp 4Χ4 AT9 CROSS 27,200 € 18,964.42 € 4,551.5 € 3,684.12 € 157 290.5 Βενζίνη 8.5 5.7 6.7 1,368 170 (125) / 5500 250 / 2500

3347331 334 733 1 500X MY 1.4 Multiair 170hp 4Χ4 AT9 CROSS PLUS 31,800 € 20,769.35 € 4,984.6 € 6,046.00 € 157 290.5 Βενζίνη 8.5 5.7 6.7 1,368 170 (125) / 5500 250 / 2500

33433A1 334 33A 1 500X MY 1.3 MTJ 95hp POP STAR 19,200 € 14,531.90 € 3,487.7 € 1,180.45 € 107 104.9 Πετρέλαιο 4.6 3.8 4.1 1,248 95 (70) / 3750 200 / 1500

3343341 334 334 1 500X MY 1.6 MTJ 120hp POP STAR 20,200 € 15,289.47 € 3,669.5 € 1,241.06 € 109 106.8 Πετρέλαιο 4.7 3.8 4.1 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

3349341 334 934 1 500X MY 1.6 MTJ 120hp S-DESIGN CITY LOOK 21,500 € 16,274.32 € 3,905.8 € 1,319.84 € 109 106.8 Πετρέλαιο 4.7 3.8 4.1 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

3345341 334 534 1 500X MY 1.6 MTJ 120hp LOUNGE 21,500 € 16,274.32 € 3,905.8 € 1,319.84 € 109 106.8 Πετρέλαιο 4.7 3.8 4.1 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

3344341 334 434 1 500X MY 1.6 MTJ 120hp CROSS 21,200 € 16,047.05 € 3,851.3 € 1,301.66 € 109 106.8 Πετρέλαιο 4.7 3.8 4.1 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

3348341 334 834 1 500X MY 1.6 MTJ 120hp S-DESIGN OFF ROAD LOOK 22,000 € 16,653.11 € 3,996.7 € 1,350.15 € 109 106.8 Πετρέλαιο 4.7 3.8 4.1 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

3347341 334 734 1 500X MY 1.6 MTJ 120hp CROSS PLUS 24,100 € 17,188.72 € 4,125.3 € 2,785.99 € 109 106.8 Πετρέλαιο 4.7 3.8 4.1 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

33433B1 334 33B 1 500X MY 1.6 MTJ 120hp POP STAR DCT 21,400 € 16,198.56 € 3,887.7 € 1,313.78 € 113 110.7 Πετρέλαιο 4.8 4.0 4.3 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

33473B1 334 73B 1 500X MY 1.6 MTJ 120hp CROSS PLUS DCT 25,300 € 18,045.86 € 4,331.0 € 2,923.13 € 113 110.7 Πετρέλαιο 4.8 4.0 4.3 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

33473D1 334 73D 1 500X MY 2.0 MTJ 140hp CROSS PLUS 4X4 AT9 33,800 € 22,078.25 € 5,298.8 € 6,422.97 € 144 266.4 Πετρέλαιο 6.5 4.9 5.5 1,956 140 (103) / 4000 350 / 1750

19975Y8 199 75Y 8 PUNTO MY 1.2 69hp POP 5Π 11,200 € 8,715.08 € 2,091.6 € 393.31 € 124 148.8 Βενζίνη 7.1 4.3 5.3 1,242 69 (50) / 5500 102 (10.4) / 3000

199M5T8 199 M5T 8 PUNTO MY 1.4 70hp POP CNG 5Π 13,200 € 10,305.51 € 2,473.3 € 421.17 € 149 (BZ) / 115 (ΦΑ) 112.7 ΒΖ - ΦΑ 7.9 (ΒΖ) / 5,4 (ΦΑ) 5.4 (ΒΖ) / 3,5 (ΦΑ) 6.3 (ΒΖ) / 4,2 (ΦΑ) 1,368 77 (57) / 6000 (ΒΖ) - 70 (51) / 6000 (ΦΑ) 115 (11.7) / 3000 (ΒΖ) - 104 (10.6) / 3000 (ΦΑ)

199G5S8 199 G5S 8 PUNTO MY 1.4 77hp POP LPG 5Π 12,200 € 9,524.26 € 2,285.8 € 389.92 € 114 111.7 ΒΖ - LPG 7,3 (BZ) / 9,0 (LPG) 4,8 (BZ) / 5,9 (LPG) 5,7 (BZ) / 7,0 (LPG) 1,368 77 (57) / 6000 115 (11,7) / 3250

19975V8 199 75V 8 PUNTO MY 1.3 MTJ 95hp POP 5Π 13,200 € 10,321.99 € 2,477.3 € 400.74 € 89 0.0 Πετρέλαιο 4.4 2.9 3.5 1,248 95 (70) / 4000 20,4 (200) / 1500

3570200 357 020 0 TIPO HB 1.4 95hp POP 5Π 14,350 € 11,168.35 € 2,680.4 € 501.25 € 132 158.4 Βενζίνη 7.7 4.5 5.7 1,368 95 (70) / 6000 127 / 4500

3572200 357 220 0 TIPO HB 1.4 95hp LOUNGE 5Π 16,350 € 12,725.98 € 3,054.2 € 569.79 € 132 158.4 Βενζίνη 7.7 4.5 5.7 1,368 95 (70) / 6000 127 / 4500

3572220 357 222 0 TIPO HB 1.6 E-Torq 110hp LOUNGE AT6 5Π 17,750 € 13,772.72 € 3,305.5 € 671.83 € 146 270.1 Βενζίνη 9.2 4.6 6.3 1,598 110 (81) / 5500 152 / 4500

3570250 357 025 0 TIPO HB 1.3 MTJ 95hp POP 5Π 15,600 € 12,199.92 € 2,928.0 € 472.10 € 99 89.1 Πετρέλαιο 4.5 3.3 3.7 1,248 95 (70) / 3750 200 / 1500

3577250 357 725 0 TIPO HB 1.3 MTJ 95hp BUSINESS 5Π 17,150 € 13,412.75 € 3,219.1 € 518.19 € 99 89.1 Πετρέλαιο 4.5 3.3 3.7 1,248 95 (70) / 3750 200 / 1500

3572250 357 225 0 TIPO HB 1.3 MTJ 95hp LOUNGE 5Π 17,600 € 13,764.87 € 3,303.6 € 531.57 € 99 89.1 Πετρέλαιο 4.5 3.3 3.7 1,248 95 (70) / 3750 200 / 1500

3577270 357 727 0 TIPO HB 1.6 MTJ 120hp BUSINESS 5Π 18,550 € 14,082.82 € 3,351.3 € 1,087.30 € 98 88.2 Πετρέλαιο 4.4 3.3 3.7 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

3572270 357 227 0 TIPO HB 1.6 MTJ 120hp LOUNGE 5Π 19,950 € 15,146.65 € 3,635.2 € 1,168.15 € 98 88.2 Πετρέλαιο 4.4 3.3 3.7 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

35722A0 357 22A 0 TIPO HB 1.6 MTJ 120hp LOUNGE TCT 5Π 20,950 € 15,906.53 € 3,817.6 € 1,225.90 € 99 89.1 Πετρέλαιο 4.4 3.4 3.8 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

3570400 357 040 0 TIPO SW 1.4 95hp POP 5Π 15,350 € 11,947.16 € 2,867.3 € 535.52 € 132 158.4 Βενζίνη 7.7 4.5 5.7 1,368 95 (70) / 6000 127 / 4500

3572400 357 240 0 TIPO SW 1.4 95hp LOUNGE 5Π 17,350 € 13,504.79 € 3,241.2 € 604.05 € 132 158.4 Βενζίνη 7.7 4.5 5.7 1,368 95 (70) / 6000 127 / 4500

3570450 357 045 0 TIPO SW 1.3 MTJ 95hp POP 5Π 16,600 € 12,982.39 € 3,115.8 € 501.83 € 99 89.1 Πετρέλαιο 4.5 3.3 3.7 1,248 95 (70) / 3750 200 / 1500

3572450 357 245 0 TIPO SW 1.3 MTJ 95hp LOUNGE 5Π 18,600 € 14,120.82 € 3,389.0 € 1,090.18 € 99 89.1 Πετρέλαιο 4.5 3.3 3.7 1,248 95 (70) / 3750 200 / 1500

3572470 357 247 0 TIPO SW 1.6 MTJ 120hp LOUNGE 5Π 20,950 € 15,906.53 € 3,817.6 € 1,225.90 € 98 88.2 Πετρέλαιο 4.4 3.3 3.7 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

35724A0 357 24A 0 TIPO SW 1.6 MTJ 120hp LOUNGE TCT 5Π 21,550 € 16,312.20 € 3,914.9 € 1,322.87 € 101 99.0 Πετρέλαιο 4.5 3.5 3.9 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

3563300 356 330 0 TIPO SD 1.4 95hp POP 4Π 13,350 € 10,389.53 € 2,493.5 € 466.98 € 133 159.6 Βενζίνη 7.7 4.6 5.7 1,368 95 (70) / 6000 127 / 4500

3565300 356 530 0 TIPO SD 1.4 95hp LOUNGE 4Π 14,850 € 11,557.75 € 2,773.9 € 518.38 € 133 159.6 Βενζίνη 7.7 4.6 5.7 1,368 95 (70) / 6000 127 / 4500

3565320 356 532 0 TIPO SD 1.6 E-Torq 110hp LOUNGE AT6 4Π 16,350 € 12,685.76 € 3,044.6 € 619.66 € 146 270.1 Βενζίνη 8.5 5.0 6.3 1,598 110 (81) / 5500 152 / 4500

3563350 356 335 0 TIPO SD 1.3 MTJ 95hp POP 4Π 15,650 € 12,219.57 € 2,932.7 € 497.73 € 108 105.8 Πετρέλαιο 5.2 3.5 4.1 1,248 95 (70) / 3750 200 / 1500



Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Νοέμβριος 2017

Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη Μέγιστη 

Μοντέλο Περιγραφή Ισχύς Ροπή

Καύσιμο cm3 HP (kw) / σ.α.λ Nm (kgm) / σ.α.λ

ΦΠΑ (€)Βασική Τιμή (€)
Προτεινόμενη 

Τελική Τιμή (€)
ΦΤΤ (€)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (g/km)

Μικτής διαδρομής

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Αστικού Κύκλου Εκτός πόλης

3568350 356 835 0 TIPO SD 1.3 MTJ 95hp BUSINESS 4Π 16,350 € 12,766.45 € 3,063.9 € 519.61 € 108 105.8 Πετρέλαιο 5.2 3.5 4.1 1,248 95 (70) / 3750 200 / 1500

3565350 356 535 0 TIPO SD 1.3 MTJ 95hp LOUNGE 4Π 17,150 € 13,412.75 € 3,219.1 € 518.19 € 98 88.2 Πετρέλαιο 4.3 3.4 3.7 1,248 95 (70) / 3750 200 / 1500

3568370 356 837 0 TIPO SD 1.6 MTJ 120hp BUSINESS 4Π 18,450 € 13,963.71 € 3,351.3 € 1,134.99 € 110 107.8 Πετρέλαιο 5.2 3.6 4.2 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

3565370 356 537 0 TIPO SD 1.6 MTJ 120hp LOUNGE 4Π 19,250 € 14,569.77 € 3,496.7 € 1,183.48 € 110 107.8 Πετρέλαιο 5.2 3.6 4.2 1,598 120 (88) / 3750 320 / 1750

15271A1 152 71A 1 DOBLO 1.4 95hp POP 15,950 € 12,336.20 € 2,960.7 € 653.12 € 169 414.1 Βενζίνη 10.0 5.9 7.4 1,368 95 (70) / 6000 127 (12.9) / 4500

15276C1 152 76C 1 DOBLO 1.4 T-Jet 120hp EASY CNG 21,200 € 15,949.03 € 3,827.8 € 1,423.20 € 173 (BZ) / 134 (ΦΑ) 160.8 ΒΖ - ΦΑ 9.9 (ΒΖ) / 6,5 (ΦΑ) 6.1 (ΒΖ) / 4,0 (ΦΑ) 7.4 (ΒΖ) / 4,9 (ΦΑ) 1,368 120 (88) / 5000 (ΒΖ) - 120 (88) / 5000 (ΦΑ) 206 (21.0) / 2000 (ΒΖ) - 206 (21.0) / 2000 (ΦΑ)

15271R1 152 71R 1 DOBLO 1.6 MTJ 120hp POP 19,700 € 14,819.51 € 3,556.7 € 1,323.80 € 137 164.4 Πετρέλαιο 6.5 4.4 5.2 1,598 120 (88) / 4000 320 (32.6) / 1750

15276R1 152 76R 1 DOBLO 1.6 MTJ 120hp EASY 20,700 € 15,572.52 € 3,737.4 € 1,390.07 € 137 164.4 Πετρέλαιο 6.5 4.4 5.2 1,598 120 (88) / 4000 320 (32.6) / 1750

15277R1 152 77R 1 DOBLO 1.6 MTJ 120hp LOUNGE 24,200 € 17,062.59 € 4,095.0 € 3,042.39 € 137 164.4 Πετρέλαιο 6.5 4.4 5.2 1,598 120 (88) / 4000 320 (32.6) / 1750

3005PC1 300 5PC 1 QUBO FL 1.4 70hp LOUNGE CNG 15,100 € 11,789.88 € 2,829.6 € 480.54 € 157 (BZ) / 119 (ΦΑ) 116.6 ΒΖ - ΦΑ 8.6 (ΒΖ) / 5,4 (ΦΑ) 5.3 (ΒΖ) / 3,5 (ΦΑ) 6.5 (ΒΖ) / 4,2 (ΦΑ) 1,368 77 (57) / 6000 (ΒΖ) - 70 (51) / 6000 (ΦΑ) 115 (11.7) / 3000 (ΒΖ) - 104 (10.6) / 3000 (ΦΑ)

3005PR1 300 5PR 1 QUBO FL 1.3 MTJ 80hp LOUNGE 14,600 € 11,399.26 € 2,735.8 € 464.92 € 106 103.9 Πετρέλαιο 4.8 3.6 4.0 1,248 80 (59) / 3750 200 (20,4) / 1500

3006AR1 300 6AR 1 QUBO FL 1.3 MTJ 80hp TREKKING 15,600 € 12,180.51 € 2,923.3 € 496.17 € 106 103.9 Πετρέλαιο 4.8 3.6 4.0 1,248 80 (59) / 3750 200 (20,4) / 1500

348P000 348 P00 0 124 SPIDER 1.4 Multiair 140hp 124 SPIDER 32,000 € 20,900.24 € 5,016.1 € 6,083.70 € 148 273.8 Βενζίνη 8.5 5.1 6.5 1,368 140 (103) / 5000 240 / 2250

348L000 348 L00 0 124 SPIDER 1.4 Multiair 140hp LUXURY 33,000 € 21,554.69 € 5,173.1 € 6,272.18 € 148 273.8 Βενζίνη 8.5 5.1 6.5 1,368 140 (103) / 5000 240 / 2250

348L010 348 L01 0 124 SPIDER 1.4 Multiair 140hp LUXURY AT 35,500 € 23,190.82 € 5,565.8 € 6,743.39 € 153 283.1 Βενζίνη 9.1 5.2 6.6 1,368 140 (103) / 5000 240 / 2250

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ , ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ FCAG ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ FCAG ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ. OΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΙΝΑΙ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ.



Επιτάχυνση Τελική  Eξοπλισμός

(s) Ταχύτητα

0-100 χλμ/ώρα χλμ/ώρα

14.2 164 ABS / EBD και Brake assist, ESP / Hill Holder, Air Condition, αερόσακος οδηγού, αερόσακος συνοδηγού, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, εμπρός προσκέφαλα με σύστημα αποφυγής τραυματισμού αυχένα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και κεντρικό κλείδωμα, προεγκατάσταση ηχοσυστήματος με 4 ηχεία & κεραία, πίσω κάθισμα για 2 άτομα και 2 προσκέφαλα, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, εφεδρικός τροχός

14.2 164 ABS / EBD και Brake assist, ESP / Hill Holder, Air Condition, αερόσακος οδηγού, αερόσακος συνοδηγού, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, εμπρός προσκέφαλα με σύστημα αποφυγής τραυματισμού αυχένα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και κεντρικό κλείδωμα, τηλεχειρισμός κεντρικού κλειδώματος, Radio / MP3 Player / USB / AUX, Bluetooth, Audio Streaming, βάση για smartphone, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, πίσω κάθισμα για 2 άτομα και 2 προσκέφαλα, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, πλευρικά προστατευτικά θυρών, λαβές θυρών και καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος, εφεδρικός τροχός

14.2 164 ABS / EBD και Brake assist, ESP / Hill Holder, Air Condition, αερόσακος οδηγού, αερόσακος συνοδηγού, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, εμπρός προσκέφαλα με σύστημα αποφυγής τραυματισμού αυχένα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και κεντρικό κλείδωμα, τηλεχειρισμός κεντρικού κλειδώματος, Radio / MP3 Player / USB / AUX, Bluetooth, Audio Streaming, βάση για smartphone, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, πίσω κάθισμα για 2 άτομα και 2 προσκέφαλα, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, πλευρικά προστατευτικά θυρών, λαβές θυρών και καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

11.2 177 ABS / EBD και Brake assist, ESP / Hill Holder, Air Condition, αερόσακος οδηγού, αερόσακος συνοδηγού, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, εμπρός προσκέφαλα με σύστημα αποφυγής τραυματισμού αυχένα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και κεντρικό κλείδωμα, τηλεχειρισμός κεντρικού κλειδώματος, Radio / MP3 Player / USB / AUX, Bluetooth, Audio Streaming, βάση για smartphone, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, πίσω κάθισμα για 2 άτομα και 2 προσκέφαλα, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, πλευρικά προστατευτικά θυρών, λαβές θυρών και καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος, εφεδρικός τροχός

11.5 177 ABS / EBD και Brake assist, ESP / Hill Holder, Air Condition, αερόσακος οδηγού, αερόσακος συνοδηγού, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, εμπρός προσκέφαλα με σύστημα αποφυγής τραυματισμού αυχένα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και κεντρικό κλείδωμα, τηλεχειρισμός κεντρικού κλειδώματος, Radio / MP3 Player / USB / AUX, Bluetooth, Audio Streaming, βάση για smartphone, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, πίσω κάθισμα για 2 άτομα και 2 προσκέφαλα, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, πλευρικά προστατευτικά θυρών, λαβές θυρών και καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος, εφεδρικός τροχός

12.0 (ΒΖ) / 12.8 (ΦΑ) 170 (ΒΖ) / 168 (ΦΑ) ABS / EBD και Brake assist, ESP / Hill Holder, Air Condition, αερόσακος οδηγού, αερόσακος συνοδηγού, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, εμπρός προσκέφαλα με σύστημα αποφυγής τραυματισμού αυχένα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και κεντρικό κλείδωμα, τηλεχειρισμός κεντρικού κλειδώματος, Radio / MP3 Player / USB / AUX, Bluetooth, Audio Streaming, βάση για smartphone, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, πίσω κάθισμα για 2 άτομα και 2 προσκέφαλα, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, πλευρικά προστατευτικά θυρών, λαβές θυρών και καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

11.0 182 ABS / EBD και Brake assist, ESP / Hill Holder, Start & Stop, Air Condition, αερόσακος οδηγού, αερόσακος συνοδηγού, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, εμπρός προσκέφαλα με σύστημα αποφυγής τραυματισμού αυχένα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και κεντρικό κλείδωμα, τηλεχειρισμός κεντρικού κλειδώματος, Radio / MP3 Player / USB / AUX, Bluetooth, Audio Streaming, βάση για smartphone, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, πίσω κάθισμα για 2 άτομα και 2 προσκέφαλα, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, πλευρικά προστατευτικά θυρών, λαβές θυρών και καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος, εφεδρικός τροχός

14.5 155 ABS / EBD και Brake assist, ESP / Hill Holder, αυτόματος κλιματισμός, αερόσακος οδηγού, αερόσακος συνοδηγού, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, πλευρικοί αερόσακοι, κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, εμπρός προσκέφαλα με σύστημα αποφυγής τραυματισμού αυχένα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και κεντρικό κλείδωμα, τηλεχειρισμός κεντρικού κλειδώματος, προβολείς ομίχλης, μπάρες οροφής, Radio / MP3 Player / USB / AUX, Bluetooth, Audio Streaming, βάση για smartphone, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, πίσω κάθισμα για 2 άτομα και 2 προσκέφαλα, ατσάλινες ζάντες 15'', πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, πλευρικά προστατευτικά θυρών, λαβές θυρών και καθρέπτες σε μαύρο χρώμα, εφεδρικός τροχός

11.8 169 ABS / EBD και Brake assist, ESP / Hill Holder, Start & Stop, αυτόματος κλιματισμός, αερόσακος οδηγού, αερόσακος συνοδηγού, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, πλευρικοί αερόσακοι, κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, εμπρός προσκέφαλα με σύστημα αποφυγής τραυματισμού αυχένα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και κεντρικό κλείδωμα, τηλεχειρισμός κεντρικού κλειδώματος, προβολείς ομίχλης, μπάρες οροφής, Radio / MP3 Player / USB / AUX, Bluetooth, Audio Streaming, βάση για smartphone, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, πίσω κάθισμα για 2 άτομα και 2 προσκέφαλα, ατσάλινες ζάντες 15'', πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, πλευρικά προστατευτικά θυρών, λαβές θυρών και καθρέπτες σε μαύρο χρώμα, εφεδρικός τροχός

14.5 159 ABS / EBD και Brake assist, Start & Stop, ESP / Hill Holder, Air Condition, αερόσακος οδηγού, αερόσακος συνοδηγού, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, εμπρός προσκέφαλα με σύστημα αποφυγής τραυματισμού αυχένα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και κεντρικό κλείδωμα, τηλεχειρισμός κεντρικού κλειδώματος, προβολείς ομίχλης, Radio / MP3 Player / USB / AUX, Bluetooth, Audio Streaming, βάση για smartphone, χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι, πίσω κάθισμα για 2 άτομα και 2 προσκέφαλα, μπάρες οροφής, ατσάλινες ζάντες 15'', πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, πλευρικά προστατευτικά θυρών, λαβές θυρών και καθρέπτες σε μαύρο χρώμα, εφεδρικός τροχός

14.3 160 ABS / EBD και Brake assist, Start & Stop, ESP / Hill Holder, αυτόματος κλιματισμός, αερόσακος οδηγού, αερόσακος συνοδηγού, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, πλαυρικοί αερόσακοι, εμπρός προσκέφαλα με σύστημα αποφυγής τραυματισμού αυχένα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και κεντρικό κλείδωμα, τηλεχειρισμός κεντρικού κλειδώματος, προβολείς ομίχλης, μπάρες οροφής, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, επιλογέας 4Χ4 με Gravity Control, Radio / MP3 Player / USB / AUX, Bluetooth, Audio Streaming, βάση για smartphone, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, πίσω κάθισμα για 2 άτομα και 2 προσκέφαλα, ζάντες αλουμινίου 15'', πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, πλευρικά προστατευτικά θυρών, λαβές θυρών και καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος, εφεδρικός τροχός

12.9 160 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηχοσύστημα U-Connect με χειριστήρια στο τιμόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, επιχρωμιωμένες εξωτερικές χειρολαβές θυρών, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer

12.9 160 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, σταθερή γυάλινη οροφή, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο κθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με οθονη αφής 5'' και Bluetooth & θύρα USB, Kit Cromo: περίγραμμα παραθύρων με επιχρωμ. λεπτομέρειες / επιχρωμ. λεπτομέρειες στον μπροστινό & πίσω προφυλακτήρα / επιχρωμ. δακτύλιος πάνω στο λεβιέ ταχυτήτων, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, επιχρωμιωμένες εξωτερικές χειρολαβές θυρών, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer

13.0 160 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, σταθερή γυάλινη οροφή, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο κθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με οθονη αφής 5'' και Bluetooth & θύρα USB, Kit Cromo: περίγραμμα παραθύρων με επιχρωμ. λεπτομέρειες / επιχρωμ. λεπτομέρειες στον μπροστινό & πίσω προφυλακτήρα / επιχρωμ. δακτύλιος πάνω στο λεβιέ ταχυτήτων, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, επιχρωμιωμένες εξωτερικές χειρολαβές θυρών, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer

12.9 160 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, πλευρικά μαρσπιε, αεροτομή, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με οθονη αφής 7'' και Bluetooth & θύρα USB, σπορ προφυλακτήρες, σκούρες γκρι λεπτομερειες, σπορ καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, πίσω σκούρα κρύσταλλα, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer

13.0 160 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, πλευρικά μαρσπιε, αεροτομή, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με οθονη αφής 7'' και Bluetooth & θύρα USB, σπορ προφυλακτήρες, σκούρες γκρι λεπτομερειες, σπορ καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, πίσω σκούρα κρύσταλλα, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer

12.9 160 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με οθονη αφής 7'' και Bluetooth & θύρα USB, επιχρωμιωμένοι εξωτερικοί καθρέφτες, επιχρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, εξωτερικό χρώμα Μπλε Italia

11.0 173 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air condition, Start & Stop, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, σταθερή γυάλινη οροφή, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με οθονη αφής 5'' και Bluetooth & θύρα USB, Kit Cromo: περίγραμμα παραθύρων με επιχρωμ. λεπτομέρειες / επιχρωμ. λεπτομέρειες στον μπροστινό & πίσω προφυλακτήρα / επιχρωμ. δακτύλιος πάνω στο λεβιέ ταχυτήτων, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, επιχρωμιωμένες εξωτερικές χειρολαβές θυρών, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer

11.0 173 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air condition, Start & Stop, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, σταθερή γυάλινη οροφή, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με οθονη αφής 5'' και Bluetooth & θύρα USB, Kit Cromo: περίγραμμα παραθύρων με επιχρωμ. λεπτομέρειες / επιχρωμ. λεπτομέρειες στον μπροστινό & πίσω προφυλακτήρα / επιχρωμ. δακτύλιος πάνω στο λεβιέ ταχυτήτων, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, επιχρωμιωμένες εξωτερικές χειρολαβές θυρών, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer

11.0 173 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air condition, Start & Stop, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, πλευρικά μαρσπιε, αεροτομή, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με οθονη αφής 7'' και Bluetooth & θύρα USB, σπορ προφυλακτήρες, σκούρες γκρι λεπτομερειες, σπορ καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, πίσω σκούρα κρύσταλλα, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer

11.0 173 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air condition, Start & Stop, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, πλευρικά μαρσπιε, αεροτομή, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με οθονη αφής 7'' και Bluetooth & θύρα USB, σπορ προφυλακτήρες, σκούρες γκρι λεπτομερειες, σπορ καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, πίσω σκούρα κρύσταλλα, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer

11.0 173 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με οθονη αφής 7'' και Bluetooth & θύρα USB, επιχρωμιωμένοι εξωτερικοί καθρέφτες, επιχρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, εξωτερικό χρώμα Μπλε Italia

10.7 180 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Start & Stop, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηχοσύστημα U-Connect με χειριστήρια στο τιμόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, επιχρωμιωμένες εξωτερικές χειρολαβές θυρών, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer

10.7 180 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air condition, Start & Stop, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, σταθερή γυάλινη οροφή, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με οθονη αφής 5'' και Bluetooth & θύρα USB, Kit Cromo: περίγραμμα παραθύρων με επιχρωμ. λεπτομέρειες / επιχρωμ. λεπτομέρειες στον μπροστινό & πίσω προφυλακτήρα / επιχρωμ. δακτύλιος πάνω στο λεβιέ ταχυτήτων, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, επιχρωμιωμένες εξωτερικές χειρολαβές θυρών, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer

10.7 180 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air condition, Start & Stop, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, πλευρικά μαρσπιε, αεροτομή, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με οθονη αφής 7'' και Bluetooth & θύρα USB, σπορ προφυλακτήρες, σκούρες γκρι λεπτομερειες, σπορ καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, πίσω σκούρα κρύσταλλα, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer

10.7 180 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με οθονη αφής 7'' και Bluetooth & θύρα USB, επιχρωμιωμένοι εξωτερικοί καθρέφτες, επιχρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, εξωτερικό χρώμα Μπλε Italia

12.9 160 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηχοσύστημα U-Connect με χειριστήρια στο τιμόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος με αντιθαμβωτική λειτουργία, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, επιχρωμιωμένες εξωτερικές χειρολαβές θυρών, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, προβολείς ομίχλης

13.0 160 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηχοσύστημα U-Connect με χειριστήρια στο τιμόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος με αντιθαμβωτική λειτουργία, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, επιχρωμιωμένες εξωτερικές χειρολαβές θυρών, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, προβολείς ομίχλης

12.9 160 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με Bluetooth & θύρα USB, Kit Cromo: περίγραμμα παραθύρων με επιχρωμ. λεπτομέρειες / επιχρωμ. λεπτομέρειες στον μπροστινό & πίσω προφυλακτήρα, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ΄ύψος, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, θήκη στην πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, επιχρωμιωμένες εξωτερικές χειρολαβές θυρών, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, αισθητήρες παρκαρίσματος

11.0 173 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air Condition, Start & Stop, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με Bluetooth & θύρα USB, Kit Cromo: περίγραμμα παραθύρων με επιχρωμ. λεπτομέρειες / επιχρωμ. λεπτομέρειες στον μπροστινό & πίσω προφυλακτήρα, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ΄ύψος, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, θήκη στην πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, επιχρωμιωμένες εξωτερικές χειρολαβές θυρών, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, αισθητήρες παρκαρίσματος

11.0 173 ABS / EBD / ESP / Hill Holder, Air Condition, Start & Stop, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και επιλογή City ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ζάντες αλουμινίου 15", ηχοσύστημα U-Connect με Bluetooth & θύρα USB, Kit Cromo: περίγραμμα παραθύρων με επιχρωμ. λεπτομέρειες / επιχρωμ. λεπτομέρειες στον μπροστινό & πίσω προφυλακτήρα, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με λειτουργία ξεπαγώματος & αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ΄ύψος, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, θήκη στην πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, επιχρωμιωμένες εξωτερικές χειρολαβές θυρών, τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, αισθητήρες παρκαρίσματος

Τεχνικά χαρακτηριστικά



Επιτάχυνση Τελική  Eξοπλισμός

(s) Ταχύτητα

0-100 χλμ/ώρα χλμ/ώρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

12.8 170 ABS / EBD, ESP / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, Radio UConnect με οθόνη αφής 5'' Bluetooth & USB, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων, Cruise Control, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (60/40) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, ESP (με MSR/EBD/ERM/DST & Hill Holder), ατσάλινες ζάντες 16'', τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με Smart Fuel System, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, εφεδρικός τροχός

14.8 (ΒΖ) / 15.7 (ΦΑ) 167 (ΒΖ) / 163 (ΦΑ) ABS / EBD, ESP / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, Radio UConnect με οθόνη αφής 5'' Bluetooth & USB, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων, Cruise Control, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (60/40) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, ESP (με MSR/EBD/ERM/DST & Hill Holder), ατσάλινες ζάντες 16'', τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με Smart Fuel System, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, εφεδρικός τροχός

14.9 171 ABS / EBD, ESP / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, Radio UConnect με οθόνη αφής 5'' Bluetooth & USB, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων, Cruise Control, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (60/40) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, ESP (με MSR/EBD/ERM/DST & Hill Holder), ατσάλινες ζάντες 16'', τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με Smart Fuel System, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, εφεδρικός τροχός

14.9 171 ABS / EBD, ESP / Hill Holder, διζωνικός κλιματισμός, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω, Radio UConnect με  οθόνη αφής 7'' Bluetooth & USB, ηλεκτρικοί καθρέφτες με αισθητήρα θερμοκρασίας και αντιθαμβωτική λειτουργία, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων, Cruise Control, σταθερή γυάλινη οροφή, προβολείς ομίχλης, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (60/40) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, ESP (με MSR/EBD/ERM/DST & Hill Holder), αισθητήρες βροχής, ζάντες αλουμινίου 16'', τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με Smart Fuel System, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, Cargo Magic Space, εφεδρικός τροχός

15.1 169 ABS / EBD, ESP / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, Radio UConnect με οθόνη αφής 5'' Bluetooth & USB, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων, Cruise Control, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (60/40) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, ESP (με MSR/EBD/ERM/DST & Hill Holder), ατσάλινες ζάντες 16'', τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με Smart Fuel System, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, εφεδρικός τροχός

15.1 169 ABS / EBD, ESP / Hill Holder, διζωνικός κλιματισμός, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω, Radio UConnect με  οθόνη αφής 7'' Bluetooth & USB, ηλεκτρικοί καθρέφτες με αισθητήρα θερμοκρασίας και αντιθαμβωτική λειτουργία, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων, Cruise Control, σταθερή γυάλινη οροφή, προβολείς ομίχλης, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (60/40) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, ESP (με MSR/EBD/ERM/DST & Hill Holder), αισθητήρες βροχής, ζάντες αλουμινίου 16'', τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με Smart Fuel System, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, Cargo Magic Space, εφεδρικός τροχός

16.1 163 ABS / EBD, ESP / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, Radio UConnect με οθόνη αφής 7'' Bluetooth & USB, ηλεκτρικοί καθρέφτες με αισθητήρα θερμοκρασίας και αντιθαμβωτική λειτουργία, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων, Cruise Control, τρίτο πίσω προσκέφαλο, προβολείς ομίχλης, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (60/40) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, ESP (με MSR/EBD/ERM/DST & Hill Holder), ζάντες αλουμινίου 17'', τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με Smart Fuel System, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, Cargo Magic Space, εφεδρικός τροχός, Traction+

10.7 189 ABS / EBD, ESP / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, Radio UConnect με οθόνη αφής 5'' Bluetooth & USB, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων, Cruise Control, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (60/40) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, ESP (με MSR/EBD/ERM/DST & Hill Holder), ατσάλινες ζάντες 16'', τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με Smart Fuel System, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, εφεδρικός τροχός

10.7 189 ABS / EBD, ESP / Hill Holder, διζωνικός κλιματισμός, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω, Radio UConnect με  οθόνη αφής 7'' Bluetooth & USB, ηλεκτρικοί καθρέφτες με αισθητήρα θερμοκρασίας και αντιθαμβωτική λειτουργία, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων, Cruise Control, σταθερή γυάλινη οροφή, προβολείς ομίχλης, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (60/40) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, ESP (με MSR/EBD/ERM/DST & Hill Holder), αισθητήρες βροχής, ζάντες αλουμινίου 16'', τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με Smart Fuel System, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, Cargo Magic Space, εφεδρικός τροχός

11.5 183 ABS / EBD, ESP / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, Radio UConnect με οθόνη αφής 7'' Bluetooth & USB, ηλεκτρικοί καθρέφτες με αισθητήρα θερμοκρασίας και αντιθαμβωτική λειτουργία, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων, Cruise Control, τρίτο πίσω προσκέφαλο, προβολείς ομίχλης, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (60/40) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, ESP (με MSR/EBD/ERM/DST & Hill Holder), ζάντες αλουμινίου 17'', τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με Smart Fuel System, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, Cargo Magic Space, εφεδρικός τροχός, Traction+

14.9 171 ABS / EBD, ESP / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θραινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, Radio UConnect με οθόνη αφής 5'' Bluetooth & USB, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων, Cruise Control, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (60/40) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, ESP (με MSR/EBD/ERM/DST & Hill Holder), ατσάλινες ζάντες 16'', τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με Smart Fuel System, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, εφεδρικός τροχός

15,4 (15,7 - 7 Θέσεις) 169 ABS / EBD, Διζωνικό κλιματισμό, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ηχοσύστημα με CD/MP3 οθόνη αφής 5,4'' Bluetooth & USB, ηλεκτρικοί καθρέφτες με αισθητήρα θερμοκρασίας και αντιθαμβωτική λειτουργία, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων, Cruise Control, πίσω σκούρα κρύσταλλα, τρίτο πίσω προσκέφαλο, προβολείς ομίχλης, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (60/40) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, πακέτο Comfort, ESP (με MSR/EBD/ERM/DST & Hill Holder), αισθητήρες βροχής, αισθητήρες παρκαρίσματος, ζάντες αλουμινίου 16'', τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με Smart Fuel System, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, Cargo Magic Space, εφεδρικός τροχός

15,4 (15,7 - 7 Θέσεις) 169 ABS / EBD, Διζωνικό κλιματισμό, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ηχοσύστημα με CD/MP3 οθόνη αφής 5,4'' Bluetooth & USB, ηλεκτρικοί καθρέφτες με αισθητήρα θερμοκρασίας και αντιθαμβωτική λειτουργία, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων, Cruise Control, πίσω σκούρα κρύσταλλα, τρίτο πίσω προσκέφαλο, προβολείς ομίχλης, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (60/40) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, πακέτο Comfort, ESP (με MSR/EBD/ERM/DST & Hill Holder), αισθητήρες βροχής, αισθητήρες παρκαρίσματος, ζάντες αλουμινίου 16'', τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με Smart Fuel System, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, Cargo Magic Space, εφεδρικός τροχός

10.9 189 ABS / EBD, Διζωνικό κλιματισμό, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ηχοσύστημα με CD/MP3 οθόνη αφής 5,4'' Bluetooth & USB, ηλεκτρικοί καθρέφτες με αισθητήρα θερμοκρασίας και αντιθαμβωτική λειτουργία, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων, Cruise Control, τρίτο πίσω προσκέφαλο, προβολείς ομίχλης, πακέτο Comfort, πίσω διαιρούμενο κάθισμα (60/40) με 2 προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος, ESP (με MSR/EBD/ERM/DST & Hill Holder), αισθητήρες βροχής, αισθητήρες παρκαρίσματος, ζάντες αλουμινίου 16'', τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με Smart Fuel System, πίνακας οργάνων με στροφόμετρο και Trip Computer, Cargo Magic Space, εφεδρικός τροχός

11.5 180 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, TPMS, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ατσάλινες ζάντες 16'' με πλαστικό καπάκι, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, air condition, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect με θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, εξωτερικοί καθρέφτες σε μαύρο χρώμα, πίσω αεροτομή

9.8 190 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, TPMS, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, ζάντες αλουμινίου 16'', πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, air condition, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή

9.8 190 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, TPMS, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, εμπρός υποβραχιόνιο, εξωτερικές σκούρες λεπτομέρειες, προβολείς Xenon, πίσω σκούρα κρύσταλλα, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, καθίσματα με κομμάτια δέρματος, σκούρες ζάντες αλουμινίου 17'', πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, εξωτερικοί καθρέφτες σε σκούρο χρώμα, πίσω αεροτομή

9.8 190 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Lane Assist, TPMS, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, πίσω σκούρα κρύσταλα, εμπρός υποβραχιόνιο, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, ζάντες αλουμινίου 17'', πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με έγχρωμη οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect Navi με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, εσωτερικό από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή

9.8 190 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, TPMS, Traction+, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, ζάντες αλουμινίου 17'', off road προφυλακτήρες με προστατευτικές ποδιές, εσωτερικό από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, air condition, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή, χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης

9.8 190 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, TPMS, Traction+, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, μπάρες οροφής, προβολείς ομίχλης, προβολείς Xenon, εμπρός υποβραχιόνιο, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, πίσω σκούρα κρύσταλα, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, σκούρες ζάντες αλουμινίου 17'', off road προφυλακτήρες με προστατευτικές ποδιές, εσωτερικό από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, σκούροι εξωτερικοί καθρέφτες, πίσω αεροτομή, χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης

9.8 190 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Lane Assist, TPMS, Keyless Entry, Keyless Go, Traction+, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, εμπρός υποβραχιόνιο, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, ζάντες αλουμινίου 18'', off road προφυλακτήρες με προστατευτικές ποδιές, μπάρες οροφής, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με έγχρωμη οθόνη 3.5'', cargo floor, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, ηλεκτρική οσφυϊκή ρύθμιση καθίσματος οδηγού, σύστημα UConnect Navi με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, καθίσματα από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, πίσω σκούρα κρύσταλλα, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, εσωτερικό από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή

9.8 190 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, TPMS, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, ζάντες αλουμινίου 16'', πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, air condition, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή

9.8 190 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Lane Assist, TPMS, Keyless Entry, Keyless Go, Traction+, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, εμπρός υποβραχιόνιο, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, ζάντες αλουμινίου 18'', off road προφυλακτήρες με προστατευτικές ποδιές, μπάρες οροφής, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με έγχρωμη οθόνη 3.5'', cargo floor, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, ηλεκτρική οσφυϊκή ρύθμιση καθίσματος οδηγού, σύστημα UConnect Navi με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, καθίσματα από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, πίσω σκούρα κρύσταλλα, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, εσωτερικό από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή

8.6 200 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, TPMS, τετρακίνηση, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 9 σχέσεων, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, εσωτερικό από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, ζάντες αλουμινίου 17'', off road προφυλακτήρες με προστατευτικές ποδιές, πίσω σκούρα κρύσταλλα, μπάρες οροφής, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, air condition, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή, χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης

8.6 200 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Lane Assist, TPMS, Keyless Entry, Keyless Go, 4Χ4 σύνδεσμος, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, εμπρός υποβραχιόνιο, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, ζάντες αλουμινίου 18'', off road προφυλακτήρες με προστατευτικές ποδιές, μπάρες οροφής, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με έγχρωμη οθόνη 3.5'', cargo floor, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, ηλεκτρική οσφυϊκή ρύθμιση καθίσματος οδηγού, σύστημα UConnect Navi με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, καθίσματα από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, πίσω σκούρα κρύσταλλα, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, εσωτερικό από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή

12.9 172 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, TPMS, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, ζάντες αλουμινίου 16'', πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, air condition, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή

10.5 186 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, TPMS, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, ζάντες αλουμινίου 16'', πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, air condition, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή

10.5 186 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, TPMS, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, εμπρός υποβραχιόνιο, εξωτερικές σκούρες λεπτομέρειες, προβολείς Xenon, πίσω σκούρα κρύσταλλα, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, καθίσματα με κομμάτια δέρματος, σκούρες ζάντες αλουμινίου 17'', πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, εξωτερικοί καθρέφτες σε σκούρο χρώμα, πίσω αεροτομή

10.5 186 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Lane Assist, TPMS, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, πίσω σκούρα κρύσταλλα, εμπρός υποβραχιόνιο, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, ζάντες αλουμινίου 17'', πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με έγχρωμη οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect Navi με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, εσωτερικό από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή

10.5 186 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, TPMS, Traction+, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, ζάντες αλουμινίου 17'', off road προφυλακτήρες με προστατευτικές ποδιές, εσωτερικό από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, air condition, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή, χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης

10.5 186 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, TPMS, Traction+, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, μπάρες οροφής, προβολείς ομίχλης, προβολείς Xenon, εμπρός υποβραχιόνιο, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, πίσω σκούρα κρύσταλα, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, σκούρες ζάντες αλουμινίου 17'', off road προφυλακτήρες με προστατευτικές ποδιές, εσωτερικό από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, σκούροι εξωτερικοί καθρέφτες, πίσω αεροτομή, χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης

10.5 186 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Lane Assist, TPMS, Keyless Entry, Keyless Go, Traction+, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, εμπρός υποβραχιόνιο, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, ζάντες αλουμινίου 18'', off road προφυλακτήρες με προστατευτικές ποδιές, μπάρες οροφής, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με έγχρωμη οθόνη 3.5'', cargo floor, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, ηλεκτρική οσφυϊκή ρύθμιση καθίσματος οδηγού, σύστημα UConnect Navi με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, καθίσματα από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, πίσω σκούρα κρύσταλλα, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, εσωτερικό από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή

10.5 186 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, TPMS, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, ζάντες αλουμινίου 16'', πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, air condition, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με οθόνη 3.5'', κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, σύστημα UConnect με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή

10.5 186 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Lane Assist, TPMS, Keyless Entry, Keyless Go, Traction+, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, εμπρός υποβραχιόνιο, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, ζάντες αλουμινίου 18'', off road προφυλακτήρες με προστατευτικές ποδιές, μπάρες οροφής, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με έγχρωμη οθόνη 3.5'', cargo floor, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, ηλεκτρική οσφυϊκή ρύθμιση καθίσματος οδηγού, σύστημα UConnect Navi με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, καθίσματα από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, πίσω σκούρα κρύσταλλα, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, εσωτερικό από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή

9.8 190 ABS, EBD, ESP, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Lane Assist, TPMS, Keyless Entry, Keyless Go, 4X4 σύνδεσμος,  ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, προβολείς ομίχλης, εμπρός υποβραχιόνιο, δερμάτινο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Start & Stop, επιλογέας δυναμικής κατάστασης οχήματος, ζάντες αλουμινίου 18'', off road προφυλακτήρες με προστατευτικές ποδιές, μπάρες οροφής, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40/60, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, 6 αερόσακοι, cruise control, trip computer με έγχρωμη οθόνη 3.5'', cargo floor, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, ηλεκτρική οσφυϊκή ρύθμιση καθίσματος οδηγού, σύστημα UConnect Navi με οθόνη αφής 5'', Bluetooth, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, καθίσματα από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, πίσω σκούρα κρύσταλλα, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, εσωτερικό από ύφασμα και κομμάτια δέρματος, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω αεροτομή

14.4 156 ABS & EBD και Brake Assist, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, Radio/CD MP3 Player με χειριστήρια στο τιμόνι, ηλεκτρικοί καθρέφτες, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 2 πίσω προσκέφαλα, ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

14.9 (ΒΖ) / 16.9 (ΦΑ) 162 (ΒΖ) / 156 (ΦΑ) ABS & EBD και Brake Assist, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, Radio/CD MP3 Player με χειριστήρια στο τιμόνι, ηλεκτρικοί καθρέφτες, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 2 πίσω προσκέφαλα, ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, κιτ καπνιστή

13.2 165 ABS & EBD και Brake Assist, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, Radio/CD MP3 Player με χειριστήρια στο τιμόνι, ηλεκτρικοί καθρέφτες, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 2 πίσω προσκέφαλα, ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, κιτ καπνιστή

13.1 172 ABS & EBD και Brake Assist, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive με επιλογή City και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, Radio/CD MP3 Player με χειριστήρια στο τιμόνι, ηλεκτρικοί καθρέφτες, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 2 πίσω προσκέφαλα, ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά, κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

12.1 185 ABS & EBD και Brake Assist, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες σε μαύρο χρώμα, σύστημα U-Connect με ψηφιακό display, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 2 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, ατσάλινες ζάντες 15'' με πλαστικό καπάκι, κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

12.1 185 ABS & EBD και Brake Assist, αυτόματος κλιματισμός, cruise control, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, σύστημα U-Connect με έγχρωμη οθόνη αφής 7'' και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας φώτων, ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης, προβολείς ομίχλης, εμπρός φώτα LED, επιχρωμιωμένο περίγραμμα παραθύρων, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

11.5 192 ABS & EBD και Brake Assist, αυτόματος κλιματισμός, cruise control, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, σύστημα U-Connect με έγχρωμη οθόνη αφής 7'' και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας φώτων, ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης, προβολείς ομίχλης, εμπρός φώτα LED, επιχρωμιωμένο περίγραμμα παραθύρων, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

12.0 180 ABS & EBD και Brake Assist, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες σε μαύρο χρώμα, σύστημα U-Connect με ψηφιακό display, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 2 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, ατσάλινες ζάντες 15'' με πλαστικό καπάκι, κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

12.0 180 ABS & EBD και Brake Assist, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες σε βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, σύστημα U-Connect με ψηφιακό display, Bluetooth, θύρα USB, Aux και χειριστήρια στο τιμόνι, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 2 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, ζάντες αλουμινίου 16'', επιχρωμιωμένα εξωτερικά πόμολα θυρών, κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

12.0 180 ABS & EBD και Brake Assist, αυτόματος κλιματισμός, cruise control, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, σύστημα U-Connect με έγχρωμη οθόνη αφής 7'' και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας φώτων, ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης, προβολείς ομίχλης, εμπρός φώτα LED, επιχρωμιωμένο περίγραμμα παραθύρων, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

9.8 200 ABS & EBD και Brake Assist, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες σε βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, σύστημα U-Connect με ψηφιακό display, Bluetooth, θύρα USB, Aux και χειριστήρια στο τιμόνι, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 2 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, ζάντες αλουμινίου 16'', επιχρωμιωμένα εξωτερικά πόμολα θυρών, κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

9.8 200 ABS & EBD και Brake Assist, αυτόματος κλιματισμός, cruise control, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, σύστημα U-Connect με έγχρωμη οθόνη αφής 7'' και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας φώτων, ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης, προβολείς ομίχλης, εμπρός φώτα LED, επιχρωμιωμένο περίγραμμα παραθύρων, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

10.2 200 ABS & EBD και Brake Assist, αυτόματος κλιματισμός, cruise control, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, σύστημα U-Connect με έγχρωμη οθόνη αφής 7'' και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας φώτων, ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης, προβολείς ομίχλης, εμπρός φώτα LED, επιχρωμιωμένο περίγραμμα παραθύρων, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

12.3 185 ABS & EBD και Brake Assist, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες σε μαύρο χρώμα, μπάρες οροφής, σύστημα U-Connect με ψηφιακό display, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 2 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, ατσάλινες ζάντες 15'' με πλαστικό καπάκι, κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

12.3 185 ABS & EBD και Brake Assist, αυτόματος κλιματισμός, cruise control, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, μπάρες οροφής, σύστημα U-Connect με έγχρωμη οθόνη αφής 7'' και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας φώτων, ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης, προβολείς ομίχλης, εμπρός φώτα LED, επιχρωμιωμένο περίγραμμα παραθύρων, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

12.3 180 ABS & EBD και Brake Assist, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες σε μαύρο χρώμα, μπάρες οροφής, σύστημα U-Connect με ψηφιακό display, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 2 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, ατσάλινες ζάντες 15'' με πλαστικό καπάκι, κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

12.3 180 ABS & EBD και Brake Assist, αυτόματος κλιματισμός, cruise control, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, μπάρες οροφής, σύστημα U-Connect με έγχρωμη οθόνη αφής 7'' και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας φώτων, ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης, προβολείς ομίχλης, εμπρός φώτα LED, επιχρωμιωμένο περίγραμμα παραθύρων, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

10.1 200 ABS & EBD και Brake Assist, αυτόματος κλιματισμός, cruise control, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, μπάρες οροφής, σύστημα U-Connect με έγχρωμη οθόνη αφής 7'' και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας φώτων, ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης, προβολείς ομίχλης, εμπρός φώτα LED, επιχρωμιωμένο περίγραμμα παραθύρων, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

10.4 200 ABS & EBD και Brake Assist, αυτόματος κλιματισμός, cruise control, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, μπάρες οροφής, σύστημα U-Connect με έγχρωμη οθόνη αφής 7'' και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας φώτων, ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης, προβολείς ομίχλης, εμπρός φώτα LED, επιχρωμιωμένο περίγραμμα παραθύρων, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

11.5 185 ABS & EBD και Brake Assist, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες σε μαύρο χρώμα, σύστημα U-Connect με ψηφιακό display, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, ατσάλινες ζάντες 15'' με πλαστικό καπάκι, κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

11.5 185 ABS & EBD και Brake Assist, αυτόματος κλιματισμός, cruise control, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, σύστημα U-Connect με έγχρωμη οθόνη αφής 5'' και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας φώτων, ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης, προβολείς ομίχλης, kit chrome, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

11.2 192 ABS & EBD και Brake Assist, αυτόματος κλιματισμός, cruise control, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, σύστημα U-Connect με έγχρωμη οθόνη αφής 5'' και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας φώτων, ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης, προβολείς ομίχλης, kit chrome, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

11.7 180 ABS & EBD και Brake Assist, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες σε μαύρο χρώμα, σύστημα U-Connect με ψηφιακό display, θύρα USB, Aux, σύστημα Start & Stop, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, ατσάλινες ζάντες 15'' με πλαστικό καπάκι, κιτ καπνιστή, ρεζέρβα



Επιτάχυνση Τελική  Eξοπλισμός

(s) Ταχύτητα

0-100 χλμ/ώρα χλμ/ώρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

11.7 180 ABS & EBD και Brake Assist, Cruise control, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός -  πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος, σύστημα U-Connect με ψηφιακό display & Bluetooth, θύρα USB, Aux, χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

11.7 180 ABS & EBD και Brake Assist, αυτόματος κλιματισμός, cruise control, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, σύστημα U-Connect με έγχρωμη οθόνη αφής 5'' και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας φώτων, ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης, προβολείς ομίχλης, kit chrome, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

9.7 199 ABS & EBD και Brake Assist, Cruise control, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός -  πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος, σύστημα U-Connect με ψηφιακό display & Bluetooth, θύρα USB, Aux, χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

9.7 199 ABS & EBD και Brake Assist, αυτόματος κλιματισμός, cruise control, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι Dualdrive, εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, σύστημα U-Connect με έγχρωμη οθόνη αφής 5'' και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, θύρα USB, Aux, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, 3 πίσω προσκέφαλα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα, ESP / ASR / MSR / Hill Holder, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας φώτων, ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης, προβολείς ομίχλης, kit chrome, ζάντες αλουμινίου 16'', κιτ καπνιστή, ρεζέρβα

15.4 161 ABS/EBD , σύστημα ESP / ASR / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι θώρακα και κεφαλής, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, δύο πλάγιες συρόμενες πόρτες, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό (deadlock) , immobilizer , πίσω διαιρουμενο κάθισμα ( 60:40 ) με μηχανισμό flip & flop, υποδοχές παιδικών καθισμάτων Isofix στη πίσω σειρά, τρία πίσω προσκέφαλα, ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδί, τάπα ρεζερβουάρ με κλειδί, προεγκατάσταση ηχοσυστήματος με ηχεία και κεραία, ατσάλινες ζάντες 16'' με ελαστικά 205/60 και πλαστικά καπάκια, πλευρικά προστατευτικά πλαστικά σε μαύρο χρώμα, ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων.

12.3 (ΒΖ) / 12.3 (ΦΑ) 172 (ΒΖ) / 172 (ΦΑ) ABS/EBD , σύστημα ESP / ASR / Hill Holder, αυτόματος κλιματισμός (clima) με αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος, μετωπικοί αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι θώρακα και κεφαλής, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, δύο πλάγιες συρόμενες πόρτες, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό (deadlock) , immobilizer , πίσω διαιρουμενο κάθισμα ( 60:40 ) με μηχανισμό flip & flop, υποδοχές παιδικών καθισμάτων Isofix στη πίσω σειρά, τρία πίσω προσκέφαλα, ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδί, τάπα ρεζερβουάρ με κλειδί, σύστημα U-Connect (USB, AUX, Bluettoth) με χειριστήρια στο τιμόνι, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, ατσάλινες ζάντες 16'' με ελαστικά 205/60 και πλαστικά καπάκια, πλευρικά προστατευτικά πλαστικά σε μαύρο χρώμα, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, κουρτίνα διαχωρισμού χώρου επιβατών και αποσκευών, πηγή ρεύματος 12V, υποβραχιόνιο καθίσματος οδηγού και κάθισμ

11.1 176 ABS/EBD , σύστημα ESP / ASR / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι θώρακα και κεφαλής, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, δύο πλάγιες συρόμενες πόρτες, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό (deadlock) , immobilizer , πίσω διαιρουμενο κάθισμα ( 60:40 ) με μηχανισμό flip & flop, υποδοχές παιδικών καθισμάτων Isofix στη πίσω σειρά, τρία πίσω προσκέφαλα, ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδί, τάπα ρεζερβουάρ με κλειδί, προεγκατάσταση ηχοσυστήματος με ηχεία και κεραία, ατσάλινες ζάντες 16'' με ελαστικά 205/60 και πλαστικά καπάκια, πλευρικά προστατευτικά πλαστικά σε μαύρο χρώμα, ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων.

11.1 176 ABS/EBD , σύστημα ESP / ASR / Hill Holder, αυτόματος κλιματισμός (clima) με αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος, μετωπικοί αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι θώρακα και κεφαλής, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, δύο πλάγιες συρόμενες πόρτες, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό (deadlock) , immobilizer , πίσω διαιρουμενο κάθισμα ( 60:40 ) με μηχανισμό flip & flop, υποδοχές παιδικών καθισμάτων Isofix στη πίσω σειρά, τρία πίσω προσκέφαλα, ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδί, τάπα ρεζερβουάρ με κλειδί, σύστημα U-Connect (USB, AUX, Bluettoth) με χειριστήρια στο τιμόνι, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, ατσάλινες ζάντες 16'' με ελαστικά 205/60 και πλαστικά καπάκια, πλευρικά προστατευτικά πλαστικά σε μαύρο χρώμα, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, κουρτίνα διαχωρισμού χώρου επιβατών και αποσκευών, πηγή ρεύματος 12V, υποβραχιόνιο καθίσματος οδηγού και κάθισμ

11.1 176 ABS/EBD , σύστημα ESP / ASR / Hill Holder, αυτόματος κλιματισμός (clima) με αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, προβολείς ομίχλης, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος, μετωπικοί αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι θώρακα και κεφαλής, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, δύο πλάγιες συρόμενες πόρτες, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό (deadlock) , immobilizer , cruise control, πίσω διαιρουμενο κάθισμα ( 60:40 ) με μηχανισμό flip & flop, υποδοχές παιδικών καθισμάτων Isofix στη πίσω σειρά, τρία πίσω προσκέφαλα, τάπα ρεζερβουάρ με κλειδί, σύστημα U-Connect (USB, AUX, Bluetooth) με χειριστήρια στο τιμόνι, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, ζάντες αλουμινίου 16'' με ελαστικά 205/60,  μπάρες οροφής, πλευρικά προστατευτικά θυρών, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, ράφι διευθέτησης χώρου αποσκευών, πηγή ρεύματος 12V, υποβραχιόνιο καθίσματος οδηγού και κάθισμα ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, ρεζέρβα κανο

16.0 (ΒΖ) / 17.7 (ΦΑ) 155 (ΒΖ) / 149 (ΦΑ) ABS / EBD, ESP / Hill Holder, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, 2 πλαϊνές συρόμενες πόρτες, ελαστικά 15'', ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος, προβολείς ομίχλης, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, σύστημα U-Connect 5'' USB, AUX, Bluetooth, Audio Streaming, διαιρούμενο (40/60) πίσω κάθισμα, υποδοχή παιδικού καθίσματος Isofix στην πίσω σειρά, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος

13.9 161 ABS / EBD, ESP / Hill Holder, Start & Stop, Air Condition, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, 2 πλαϊνές συρόμενες πόρτες, ελαστικά 15'', ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος, προβολείς ομίχλης, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, σύστημα U-Connect 5'' USB, AUX, Bluetooth, Audio Streaming, διαιρούμενο (40/60) πίσω κάθισμα, υποδοχή παιδικού καθίσματος Isofix στην πίσω σειρά, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων

13.9 161 ABS / EBD, ESP / Hill Holder, Air Condition, Start & Stop, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, 2 πλαϊνές συρόμενες πόρτες, ζάντες αλουμινίου 15'', ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος, προβολείς ομίχλης, δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος, σύστημα U-Connect 5'' USB, AUX, Bluetooth, Audio Streaming, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος με υποβραχιόνιο, κάθισμα οδηγού με οσφυϊκή ρύθμιση, διαιρούμενο (40/60) πίσω κάθισμα, υποδοχή παιδικού καθίσματος Isofix στην πίσω σειρά, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων

7.5 215 ABS & EBD, ESP & ERM, Active Hood, Air Condition, Start Button, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός ενεργά προσκέφαλα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι διπλού πινίου, εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, μηχανική ρύθμιση καθίσματος οδηγού & συνοδηγού, σύστημα Radio/MP3 Player (USB, AUX) με χειριστήρια στο τιμόνι, κεντρικό λείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, ζάντες αλουμινίου 16'', πλαίσιο παρμπρίζ στο χρώμα του αμαξώματος, roll bar σε μαύρη επένδυση, πλευρικά μαρσπιέ, διπλή απόληξη εξάτμισης ατσάλινη, κιτ Fix & Go, πίσω φώτα LED

7.5 215 ABS & EBD, ESP & ERM, Active Hood, Aυτόματος κλιματισμός, Start Button, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός ενεργά προσκέφαλα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι διπλού πινίου, εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, μηχανική ρύθμιση καθίσματος οδηγού & συνοδηγού, δερμάτινο σαλόνι, σύστημα Radio/MP3 Player (USB, AUX) με χειριστήρια στο τιμόνι, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, προβολέις ομίχλης, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, ζάντες αλουμινίου 17'', πλαίσιο παρμπρίζ σε ασημί χρώμα, roll bar σε ασημί επένδυση, πλευρικά μαρσπιέ, διπλή απόληξη εξάτμισης επιχρωμιωμένη, κιτ Fix & Go, πίσω φώτα LED

7.6 214 ABS & EBD, ESP & ERM, Active Hood, Aυτόματος κλιματισμός, Start Button, μετωπικοί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ'ύψος, εμπρός ενεργά προσκέφαλα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι διπλού πινίου, εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, μηχανική ρύθμιση καθίσματος οδηγού & συνοδηγού, δερμάτινο σαλόνι, σύστημα Radio/MP3 Player (USB, AUX) με χειριστήρια στο τιμόνι, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, προβολέις ομίχλης, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, ζάντες αλουμινίου 17'', πλαίσιο παρμπρίζ σε ασημί χρώμα, roll bar σε ασημί επένδυση, πλευρικά μαρσπιέ, διπλή απόληξη εξάτμισης επιχρωμιωμένη, κιτ Fix & Go, πίσω φώτα LED

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ , ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ FCAG ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ FCAG ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ. OΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΙΝΑΙ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ.


