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Spełnia1 

TAK NIE 

1.  Rok produkcji 2022   

2.  Nadwozie: sedan   

3.  Silnik minimum 2.0 benzynowy   

4.  Moc silnika minimum 190 KM   

5.  Skrzynia biegowa automatyczna DSG   

6.  Kolor czarny, metalizowany   

7.  Tapicerka materiałowa, ciemna    

8.  Obręcze kół ze stopów lekkich 17” lub większe    

9.  Pięcioosobowy    

10.  Immobiliser    

11.  Poduszki powietrzne czołowe i boczne, kurtyny powietrzne z przodu i tyłu   

12.  Boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy   

13.  Poduszka chroniąca kolana kierowcy   

14.  Czujnik deszczu   

15.  Czujniki parkowania z przodu i tyłu   

16.  Kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem min 8”   

17.  Komputer pokładowy z wyświetlaczem    

18.  System wykrywania zmęczenie kierowcy   

19.  Szyby przednie dźwiękochłonne   

20.  
Szyby elektrycznie sterowanie z funkcją zabezpieczenia przed 
przytrzaśnięciem  

  

21.  Tylne szyby drzwi wraz z pokrywą bagażnika przyciemnione   

22.  Elektrycznie sterowane fotele przednie i podgrzewane    

23.  Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika   

24.  Kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania   

25.  Climatronic trzystrefowy    

26.  System bez kluczykowy, zdalnie sterowany centralny zamek   

27.  Reflektory LED (pełne) ze spryskiwaczami    

28.  Tylne światła LED   

29.  Funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych   

30.  Aktywny Tempomat z ogranicznikiem prędkości i odległości   

31.  Lampki do czytania z przodu i tyłu, podświetlone miejsca na nogi   

32.  Zestaw siatek w bagażniku   

33.  
Radioodtwarzacz z mapą Europy, obsługą głosową, łącznością 
bezprzewodową, obsługą Android Auto 

  

34.  System audio min. 8 głośników   

35.  Automatyczne ściemniające lusterko wsteczne   

36.  Trójramienna kierownica skórzana z obsługą radia i telefonu, podgrzewana   

37.  
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, elektrycznie składane 
i podgrzewane  

  

38.  Automatycznie ściemniające się lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy   

39.  Światła przednie z funkcją doświetlania zakrętów   

40.  Asystent  pomagający utrzymanie pojazdu między liniami pasa ruchu   

 
1 Należy znakiem X zaznaczyć właściwe pole. 



 

41.  
System hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed 
pojazdem 

  

42.  
Pulsacyjne działanie świateł stop podczas hamowania awaryjnego, 
automatyczne uruchamianie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, 
włączenie oświetlanie wnętrza, wyłączenie dopływu paliwa po zderzeniu 

  

43.  System ostrzegania martwego pola   

44.  Światła ostrzegawcze w drzwiach przednich i tylnych   

45.  Rolety przeciwsłoneczne drzwi tylnych i szyby tylnej   

46.  System kontroli ciśnienia w oponach   

47.  Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone z podłokietnikiem   

48.  Regulowane zagłówki na tylnej kanapie   

49.  Elektromechaniczny hamulec postojowy   

50.  Schowek w desce rozdzielczej oświetlony i chłodzony    

51.  Zapasowe koło dojazdowe, stalowe   

52.  Zestaw dywaników tekstylnych na przód i tył   

53.  Zestaw dywaników gumowych na przód i tył   

54.  Klamki wewnętrzne w kolorze chromu   

 


