
GL+ GLX

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

-

-

-           

Έγχρωμη οθόνη LCD 7,0''

Ένδειξη ταχύτητας (μέσης / τρέχουσας)

Ψηφιακό ρολόι

Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας

Οδηγός οικονομικής επιτάχυνσης "ECO Accelerator Guidance"

Ένδειξη ECO Score

Υπολογιστής ταξιδίου

Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου και αυτονομίας

-

Βενζίνη + Hybrid

2WD

Κεντρική κονσόλα με δερμάτινη επένδυση και δυνατότητα ασύρματης φόρτισης κινητού

Σύστημα Keyless Push Start

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός / πίσω

Φώς στο χώρο αποσκευών

Εσωτερικός καθρέπτης με αυτόματη προσαρμογή στη φωτεινότητα

Άγκιστρα στο χώρο αποσκευών (4)

Θερμαινόμενο τιμόνι με δερμάτινη επένδυση

Φως για τους πίσω επιβάτες

Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες 

Φωτισμός στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας / στις πόρτες / στις ποτηροθήκες

Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω στο κεντρικό υποβραχιόνιο (2)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Θύρες USB στην κεντρική κονσόλα εμπρός και στο εμπρός υποβραχιόνιο

Πρίζα 12V στο εμπρός υποβραχιόνιο και στον χώρο αποσκευών

Σύστημα "έξυπνου" κλειδώματος θυρών "Smart door lock system"

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία S-FLOW

Επιλογέας οδηγικού προφίλ

Ηχεία εμπρός / πίσω (4) και tweeters εμπρός (2)

Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών οδηγού / συνοδηγού /  πίσω καθισμάτων

Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού

Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων

Σύστημα Bluetooth*1 με χειριστήρια στο τιμόνι

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω

Ηλεκτρικό χειρόφρενο

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με δερμάτινη επένδυση

ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαχωριστικό δίχτυ στο χώρο αποσκευών

Τιμόνι 3 ακτίνων με τηλεσκοπική και καθ' ύψος ρύθμιση

Επιλογέας ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση

Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Αυτόματη λειτουργία φώτων

ΑΝΕΣΗ

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας 

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό

Διακοσμητική επένδυση θυρών με χρώμιο

Οθόνη αφής 8" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας

Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)

Πλαφονιέρα φωτισμού με φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός

Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες

Υπενθύμιση αναμμένων φώτων

Ρύθμιση έντασης ήχου με αισθητήρες ταχύτητας

Αεραγωγοί κλιματισμού για τους πίσω επιβάτες

Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)



-

 -

  

Σύστημα αυτόματης πέδησης (Pre-Collision System)

Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist)

Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας (Road Sign Assist)

Adaptive Cruise Control

Σύστημα προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας

Σύστημα αποφυγής ακούσιας αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας

Σύστημα προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου

Σύστημα επείγουσας ακινητοποίησης οχήματος 

(Emergency Driving Stop System)
-

-

-

-

     : Bασικός εξοπλισμός  / - : Δεν διατίθεται

*1 Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

Προβολείς ομίχλης εμπρός

Ζάντες αλουμινίου 16''

Προβολείς LED (μικρή / μεγάλη σκάλα)

Προβολείς BI-LED (μικρή / μεγάλη σκάλα)

Λειτουργία φώτων 'Follow me home'

Σύστημα ''Hill Starting Assist''

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPWS)

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός / πίσω

Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)

Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού

Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες

Αερόσακος γονάτων οδηγού

Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω

Αερόσακοι κεφαλής τύπου ''κουρτίνα''

ABS με EBD 

Σύστημα ελέγχου ευστάθειας αυτοκινήτου (Vehicle Stability Control)

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)

Σύστημα ασφαλούς αποβίβασης (Safe Exit Assist)

Αντικλεπτικές κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού

Σύστημα κλήσης eCall έκτακτης ανάγκης

Σύστημα Safety Support

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Σύστημα υποβοήθησης οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert)

Σύστημα αναγνώρισης τυφλού σημείου (Blind Spot Monitor)

Πόμολα θυρών και εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω

Ράγες οροφής σε ασημί χρώμα

Φώτα ημέρας LED

Αεροτομή οροφής

Πίσω φώτα LED



5θυρο

Βενζίνη

1.8L Hybrid

2WD

(χιλιοστά) 4.655

(χιλιοστά) 1.790

(χιλιοστά) 1.460

(χιλιοστά) 2.700

Εμπρός (χιλιοστά)

Πίσω (χιλιοστά)

Ακτίνα στροφής (μέτρα) 5,2

Απόσταση από το έδαφος (χιλιοστά) 135

5

Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος (λίτρα) 1.606

Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (μέτρηση VDA) (λίτρα) 1.232

Καθίσματα σε όρθια θέση (μέτρηση VDA) (λίτρα) 596

(λίτρα) 43

(Ah) 3,6

2ZR - FXE

Αριθμός κυλίνδρων 4

16

(κ.εκ.) 1.798

(χιλιοστά) 80,5×88,3

Σχέση συμπίεσης 13,0

Μέγιστη ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) 98 / 5.200

Μέγιστη ροπή (Νm/σ.α.λ.) 142 / 3.600

Τροφοδοσία Πολλαπλού ψεκασμού

Μέγιστη ισχύς (ίπποι) 95

Μέγιστη ροπή (Nm) 185

CVT

Σύστημα διεύθυνσης Ηλεκτρική υποβοήθηση

Εμπρός Αεριζόμενοι δίσκοι

Πίσω Δίσκοι

Εμπρός Γόνατα MacPherson

Πίσω Διπλά ψαλίδια

Ελαστικά 205/55R16

Απόβαρο (κιλά) 1.400 - 1.420

(κιλά) 1.885

Μέγιστη ταχύτητα (χλμ/ώρα) 180

0-100 χλμ/ώρα (δευτ.) 9,4

Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro6d

Χαμηλή φάση (λίτρα/100χλμ) 4,0

Μεσαία φάση (λίτρα/100χλμ) 3,6

Υψηλή φάση (λίτρα/100χλμ) 4,0-4,1

Πολύ υψηλή φάση (λίτρα/100χλμ) 5,8-5,9

Συνδυασμένος κύκλος (λίτρα/100χλμ) 4,5-4,6

Εκπομπές CO2 Συνδυασμένος κύκλος (WLTP) (γραμ./χλμ) 102-104

*1 
CVΤ: Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Μικτό βάρος

Τύπος

Διάμετρος x Διαδρομή

Ρεζερβουάρ

Χώρος αποσκευών

Ανάρτηση

Φρένα

Χωρητικότητα Μπαταρίας

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κατανάλωση καυσίμου 

με βάση τον κύκλο 

μέτρησης WLTP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κυλινδρισμός

1.530

Ολικό μήκος

Ολικό πλάτος

Μετατρόχιο

Τύπος

Ολικό ύψος

Αριθμός βαλβίδων

Θέσεις επιβατών

Μεταξόνιο

ΒΑΡΗ


