
ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

77 kWh

Pro+

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ζάντες αλουμινίου "Hamar" 8J x 19, Black, diamond-turned surface, με ελαστικά 235/55 R19 εμπρός και ελαστικά 255/50 R19 πίσω S

Κιτ επισκευής ελαστικού S

Εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος S

Προβολείς LED με αυτόματη ρύθμιση δέσμης φωτός S

Πίσω φωτιστικά σώματα LED S

Welcome light και Φωτισμός υποδοχής στους εξωτερικούς καθρέφτες S

Τόξο οροφής και κολώνα C σε Silver Glossy S

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος S

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Επενδύσεις καθισμάτων εμπρός και πίσω εξωτερικών θέσεων σε ύφασμα "Matrix" / δερμάτινες επενδύσεις στα πάνελ θυρών σε χρώμα 
γκρι Platinum S

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος S

ID. Cockpit - Ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 5,3" πίσω από το τιμόνι S

Εσωτερικός φωτισμός Ambient (10 χρωμάτων) S

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων S

Aσύμμετρα αναδιπλούμενη πίσω σειρά καθίσμάτων S

3 προσκέφαλα στην πίσω σειρά καθισμάτων S

Πολυλειτουργικό τιμόνι με λειτουργία αφής S

Πλαίσιο οθόνης Infotainment και κεντρικά χειριστήρια σε μαύρο χρώμα S

Φωτιζόμενα σκιάδια οδηγού - συνοδηγού με καθρέφτες S

Δάπεδο χώρου αποσκευών S

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

7 αερόσακοι: Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος. Υπάρχει 
η δυνατότητα απενεργοποίησης του εμπρός αερόσακου συνοδηγού S

Ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης ESP: ΑΒS, σύστημα αντιολίσθησης  τροχών ASR,  σύστημα ενίσχυσης πέδησης Brake Assist και 
Trailer Stabilization S

Ζώνες ασφαλείας 3-σημείων εμπρός με προεντατήρες και ρυθμιζόμενες σε ύψος S

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα και στο κάθισμα του συνοδηγού, συμβατά με i-Size S

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών S

Κιτ πρώτων βοηθειών, προειδοποιητικό τρίγωνο ασφαλείας και γιλέκο με ανακλαστήρες S

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ IQ. DRIVE

Front Assist (Σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου) με City Emergency Braking (Σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης) και 
Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών) S

ID.5

O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση



Emergency Steering Assist - Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου S

Επικοινωνία Car2X - Λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία S

Lane Assist - Ενεργό σύστημα διατήρησης της λωρίδας κυκλοφορίας S

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης S

Predictive Adaptive Cruise Control (με λειτουργία "follow-to-stop") και speed limiter S

Dynamic Road Sign Display - Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας S

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση S

Emergency Call service S

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic.Περιλαμβάνει λειτουργία καθαρισμού του αέρα και αντιαλλεργικό φίλτρο S

Driving Profile Selection - Επιλογή οδηγικού προφίλ S

Ηλεκτρομηχανικό τιμόνι με ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση (Servotronic) S

Κεντρικό κλείδωμα Keyless Start με σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί S

Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και απόσταση S

Yπολογιστής ταξιδίου με ηλεκτρονικό ταχύμετρο S

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι, θερμαινόμενοι και ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες S

Αισθητήρες βροχής με αυτόματο αντιθαμβωτικό εσωτερικό καθρέπτη S

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός - πίσω S

Πατάκια εμπρός / πίσω S

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INFOTAINMENT
Σύστημα Infotainment "Discover Pro". Περιλαμβάνει:
■ Σύστημα πλοήγησης
■ Έγχρωμη οθόνη αφής 12"
■ Radio Ready 2 Discover Max
■ 6+1 ηχεία
■ 2 θύρες USB-C interface εμπρός
■ Αισθητήρες εγγύτητας (Proximity Sensors)

S

 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Comfort Telephony με ασύρματη (επαγωγική) φόρτιση κινητού τηλεφώνου S

Voice Control S

Ψηφιακή λήψη ραδιοφωνικού σήματος DAB+ S

Wireless We Connect App: 
Προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone (Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® & Google Android Auto® ) S

Υπηρεσίες We Connect Plus - Συμβόλαιο για 3 έτη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
■  Ρύθμιση κλιματισμού
■  Απομακρυσμένος έλεγχος φόρτισης οχήματος και κατάστασης μπαταρίας
■  On Line πληροφόρηση κίνησης σε δρόμους (ενημέρωση κίνησης στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο)
■  Εύρεση πρατηρίων υγρών καυσίμων (On Line όπου είναι διαθέσιμη η υποδομή)
■  Online Εύρεση σταθμών φόρτισης (όπου είναι διαθέσιμη η υποδομή)
■  On Line ενημέρωση χαρτών Navigation
■  On Line Φωνητικός Έλεγχος (ανάλογα τον εξοπλισμό) 

S

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Καλώδιο φόρτισης mode 3, type 2 16 A S

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα Mode 2 S

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11 kW S

Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 135 kW S

O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση
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