








En yeni gösterge teknolojilerinin kullanıldığı kadran 
sürücüye maksimum kullanışlılık sunarken dikkati 

dağıtan unsurları minimize ediyor.

10.25” tam dijital merkezi gösterge paneli, büyük 
renkli ekranıyla sürüş bilgilerinin sezgisel olarak 

algılanmasını sağlıyor. Gündüz/gece ekran 
değişimi ve ışık bağlantı göstergesi, görüşü 
ve kullanım kolaylığını maksimize ediyor. 









LED Sinyal / Taban Lambalı Dikiz Ayna
Dikiz aynalarda yüksek yoğunluklu LED sinyal lambası bulunmaktadır. Dikiz 
aynası alt kısmında bulunan taban lambası, gece araca binilmesi esnasında 
zemin aydınlatılması yapmaktadır.

Özel Tasarım Ön Konsol
Sürücü kabinindeki gösterge ve kontrol düğmeleri, kullanım kolaylığı 
sağlaması amacıyla ergonomik olarak tasarlanmıştır.

Akıllı Anahtar
Akıllı anahtar sayesinde araca giriş - kilitleme ve çalıştırma gibi birçok işlem 
gerçekleştirilebilir.

Motoru Başlat / Durdur (Start / Stop)
Anahtarsız çalıştırma özelliği, sürücünün tek bir dokunuşu ile aracının 
motorunu aktif  hale getirerek maksimum konfor imkanı sağlar. 

Ön ve Arka Süspansiyon
Önde çift salıncaklı helezon yaylı süspansiyon, arkada 5 noktadan bağlantılı 
bağımsız süspansiyon ile binek otomobil konforu sunar. 

Arka Bagaj Havuz Kaplaması
Standart donanım olarak sunulan bagaj havuz kaplaması, yük taşıma sırasında 
konforlu bir sürüş sağlarken araç ve yük arasında izole görevi gördüğü için 
herhangi bir darbeye karşı koruma özelliği sağlamaktadır.

Ergonomik Koltuklar
Ergonomik koltuklar, her bir kullanıcı için rahatlık ve bir uyum sağlarken, 
uzun yolculuklarda da yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur. 270’lik sırt eğimi 
ile sınıfının en iyi arka koltuk konforu ve mesafesini sunar.  

Bagaj Kapasitesi ve Standart Bagaj Havuz Kaplaması
Bagaj kapasitesi 1.441lt ile kullanıcılarına geniş depolama alanı sağlar. Kasa 
içinde; bir iç havuz kaplaması mevcut olup,  elektrik gücü sağlamak için de 12 
V / 120 W priz bulunur. Bagaj içi kargo bağlama halkaları kasa içindeki 
taşınacak eşyaları güvende tutar.   

Ayarlanabilir 4x4 Kontrol Düğmesi
Zorlu yol şartlarına göre sürücü tarafından çekiş sistemi seçilebilir,optimal çekiş 
ve dengeli kullanım sağlanır. Araç normal olarak 4x2 (2H) konumda sürülür. 
Gerektiğinde yüksek hız 4x4 (4H) veya düşük hız 4x4 (4L) konumuna  alınarak 
seçim yapılabilir. Kolay ulaşılabilir konumdadır.    
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