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1.5 TSI ACT EVO 150PS Elegance

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κυβισμός (cm3) 1498

Ιπποδύναμη (Ίπποι) 150 / 5.000-6.000

Εκπομπές Ρύπων CO2 (g/km) 117

Μέση Κατανάλωση (lt / 100 km) 5,1

Βασικός Εξοπλισμός
Ζάντες αλουμινίου "Sepang" 6,5J X 16 

Προβολείς LED με φώτα ημέρας LED, πίσω προβολέας ομίχλης

Πίσω φωτιστικά σώματα LED (και φωτισμός πινακίδας LED)

Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών

Ένθετα διακοσμητικά κεντρικής κονσόλας σε "Piano Black"

Ένθετα διακοσμητικά ταμπλό και θυρών - Cross Hatch

Πολυλειτουργικό δερμάτινο τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση

Κεντρικό ταμπλό με υποβραχιόνιο, ντουλαπάκι, αεραγωγούς πίσω, 2 ποτηροθήκες

Εσωτερικός φωτισμός LED στο χώρο των ποδιών (εμπρός επιβατών)

Επιχρωμιωμένες λεπτομέρειες σε αεραγωγούς και σε διακόπτη φώτων

Διαιρούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων 60:40 με πίσω υποβραχιόνιο και 2 ποτηροθήκες

Hill Start Assist

Προσκέφαλα εμπρός με ρύθμιση ύψους / μήκους και 3 προσκέφαλα πίσω

Εμπρός καθίσματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με οσφυϊκή ρύθμιση (του οδηγού 

ergocomfort με 4 ηλεκτρικές ρυθμίσεις και ηλεκτρική οσφϋική ρύθμιση, ηλεκτρική 

ρύθμιση κλίσης πλάτης) 

Συστήματα Υποβοήθησης οδηγού

■ ESP (Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας) με λειτουργία σταθεροποίησης 

ρυμουλκούμενου

■ ΑΒS με Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της πέδησης)

■ ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση)

■ MSR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιβράδυνση με απότομο κατέβασμα 

ταχύτητας)

Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού, Αερόσακος γονάτων οδηγού, Εμπρός 

πλευρικοί αερόσακοι, Αερόσακοι οροφής τύπου κουρτίνας



Capacitive Steering Wheel (Διαισθητικό τιμόνι)

eBKV - Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση πέδησης

Multi-collision Brake

Emergency Steering Assist 

Pre-Crash

Fatigue detection

Emergency Call Service

Road Sign Recognition

Park Assist

Park Pilot

Ψηφιακή λήψη ραδιοφωνικού σήματος DAB+

We Connect Υπηρεσίες - Συμβόλαιο με απεριόριστη διάρκεια

We Connect Plus Υπηρεσίες- Συμβόλαιο για 1 έτος

We Connect App - Σύνδεση με smartphone (ασύρματη σύνδεση)

Ηλεκτρομηχανική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση τιμονιού

Press & Drive (Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί)

Υπολογιστής ταξιδίου με έγχρωμη οθόνη premium 3,5" TFT.

Αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέπτης

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω

Καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto-Hold

Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών

Τραπεζοειδείς διακοσμητικές λεπτομέρειες πίσω προφυλακτήρα

Εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέθους

Πατάκια εμπρός-πίσω

Πακέτο Travel Assist για μηχανικό κιβώτιο. Περιλαμβάνει:

■  Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian Monitoring

■  Lane Assist

■  Predictive Adaptive Cruise Control (pACC)

Προνοητικό σύστημα start/stop (απενεργοποίηση / εκκίνηση κινητήρα) με 

σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση

Αισθητήρας βροχής με αυτόματη ενεργοποίηση υαλοκαθαριστήρων, και αισθητήρας 

φώτων με αυτόματη ενεργοποίηση φώτων. Περιλαμβάνει λειτουργία "Leaving-home" 

και χειροκίνητη λειτουργία "Coming-Home
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Air Care Climatronic 3-ζωνών με ξεχωριστή ρύθμιση οδηγού-συνοδηγού-πίσω θέσεων 

και λειτουργία καθαρισμού του αέρα και αντιαλλεργικό φίλτρο

Σύστημα Infotainment DISCOVER MEDIA. Περιλαμβάνει:

Έγχρωμη οθόνη αφής 8" με NAVI, Radio, 8 ηχεία (4x20 Watt), 3 θύρες USB C-Type, 

Αισθητήρες προσέγγισης χεριού (Proximity Sensors), Bluetooth


