
 High רמת גימור
Country הנעה 

AWD

רמת גימור 
Premier הנעה 

AWD
 LT רמת גימור

AWD הנעה
 LT רמת גימור

הנעה קדמית LS רמת גימור
359,990 329,990 304,990 274,990 249,990

בטיחות בטיחות בטיחות בטיחות בטיחות

בקרת שיוט אדפטיבית התראת שמירת מרחק
מצלמת חניה היקפית 360, 

עם מבט מעוף ציפור
התראת שטח מת צידי 

במראות הצד 7 כריות אוויר
התראת התנגשות קדמית התראת תנועה חוצה מאחור בקרת יציבות

בלימה אוטונומית במהירות 
עירונית חיישני חניה אחוריים

מנגנון נעילת ילדים בדלתות 
האחוריות

התראת סטייה מנתיב

עיגונים להתקנת מושבי 
בטיחות לילדים מסוג 

LATCH
תיקון סטייה מנתיב ניטור לחץ אוויר בצמיגים

זיהוי הולכי רגל
שליטה אוטומטית על אורות 

גבוהים

מידע ובידור מידע ובידור מידע ובידור מידע ובידור מידע ובידור
ניווט מובנה במערכת 

המולטימדיה (באנגלית) גודל מסך מגע "8
מערכת מולטימדיה מקורית 

MyLink
מערכת שמע פרימיום, 10 
רמקולים וסאב וופר מבית 

BOSE

מרכז מידע מתקדם לנהג 
בלוח המחוונים, תצוגה 

צבעונית, "4.2
 Apple-תמיכה ב

**CarPlay
**Android Auto-תמיכה ב

גודל מסך מגע "7
מרכז מידע בסיסי לנהג 
בלוח המחוונים, תצוגה 

מונוכרומטית "3.5
מערכת שמע, 6 רמקולים 

איכותיים
USB כניסת

שליטה על מערכת השמע 
והדיבורית מגלגל ההגה

מושבים ואחסון מושבים ואחסון מושבים ואחסון מושבים ואחסון מושבים ואחסון



שורה שלישית בקיפול 
חשמלי ריפודי עור מחורר ריפודי עור

כוונון חשמלי למושב הנהג, 
8 כיוונים ריפודי בד איכותי

אוורור למושבים הקדמיים 7 מקומות ישיבה
כוונון חשמלי לתמיכת גב 

תחתון למושב הנהג 8 מקומות ישיבה

חימום למושבים החיצוניים 
של השורה השנייה

כוונון חשמלי למושב הנוסע 
הקדמי, 6 כיוונים חימום למושבים הקדמיים

קונסולת אחסון מרכזית בין 
המושבים הקדמיים, עם 

משענת
2 זכרונות למושב הנהג 

ומראות הצד
כוונון חשמלי לתמיכת גב 

תחתון למושב הנוסע הקדמי
10 מחזיקי כוסות בתא 

הנוסעים

אבזור נוחות אבזור נוחות אבזור נוחות אבזור נוחות אבזור נוחות
שטיחונים עם לוגו HC על 

הקדמיים
דלת תא מטען חשמלית עם 
חיישן רגל מוקרן על הרפצה

מראה אחורית עם עמעום 
אוטומטי ותצוגת וידאו התנעה מרחוק

בקרת אקלים מפוצלת, 3 
איזורים

מפתנים קדמיים כרום הגה מחומם
שקע כוח 230V בקונסולה 

המרכזית דלת תא מטען חשמלית
פתחי אוורור לכל שורות 

המושבים

ריפוד עוד חום, עם דיפונים 
בשילוב זמש

משטח טעינה אלחוטית 
לטלפון נייד (למכשירים 

תואמים) הגה בציפוי עור
מפתח חכם הכולל פתיחה 

והתנעה ללא מפתח
הגה מתכוונן לגובה ולמרחק, 

חשמלי
מראה אחורית עם מצב 

יום/לילה ידני
חיישן לחות וטמפרטורת 

שמשה קדמית
הגה מתכוונן לגובה ולמרחק, 

ידני
בקרת שיוט אלקטרונית

סוככי שמש, עם מראות 
ותאורה

4 חלונות חשמל עם פתיחה 
מהירה לחלון הנהג והנוסע 

הקדמי

אבזור חיצוני אבזור חיצוני אבזור חיצוני אבזור חיצוני אבזור חיצוני
חישוקי אלומיניום "20 עיצוב 

3 ידיות דלתות בגימור כרום
חלון גג כפול, חלק קדמי 

נפתח, עם וילון פנסי ערפל קדמיים LED תאורת יום

הנעה מתקדמת, מצמד 
כפול, עם העברת מומנט בין 

הגלגלים האחוריים

מראות צד מתעמעמות
חישוקי אלומיניום "20 עיצוב 

1
מראות צד בצבע הרכב, עם 

מאותתים ידיות דלתות בצבע הרכב
חישוקי אלומיניום "20 עיצוב 

2 פסי גגון חלונות צד כהים במיוחד



חישוקי אלומיניום מוברש 
18" HID פנסים ראשיים

חבילת גרירה הכוללת 
מערכת קירור HD והכנה לוו 

גרירה
מראות צד מחוממות, בצבע 

שחור (פלסטיק)
חישוקי אלומיניום "18


