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 JACКомплектація
T8

Full Extra

Безпека Антиблокувальна система (ABS) ●

Електронна система розподілу гальмівних зусиль(EBD) ●

 BOS ●

Система допомоги при старті руху на підйомі (HHC) ●

Гідравлічний гальмівний асистент (HBA) ●

Система контролю тяги (TCS) ●

Система курсової стійкості (VDC) ●

Електронний контроль стабільності (ESC) ●

Попередження про виїзд зі смуги (LDW) ●

Система контролю тиску в шинах (TPMS) ●

Дві подушки безпеки ●

Регулювання ременя безпеки переднього пасажира по 
висоті

●

Задній трьох точковий ремінь безпеки середнього 
пасажира

—

Датчик непристебнутого ременя безпеки для водія ●

Передній підголівник ●

Задній підголівник ●

Центральний замок ●

Функція блокування електросклопідіймачів ●

Автоматичний замок ●

Автоматичне закриття вікон при закритті авто ●

Дистанційне управління ●

Без ключовий доступ та кнопка запуску двигуна ●

Іммобілайзер двигуна ●

Стоп-сигнал ●

Дитячий замок ●

Обігрів заднього скла ●
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Передній парковочний радар ●

Задній парковочний радар ●

Камера заднього виду ●

Система кругового огляду 360 градусів ●

Цифровий відеореєстратор ●

'Екстер єр

Захисне покриття вантажного відсіку ●

Обмежувач вантажного відсіку ●

Бокові підніжки ●

Литі диски ●

Двокольорові диски ●

Галогенні фари —

Ксенонові фари головного світла ●

Світлодіодні денні ходові вогні ●

Світлодіодні задні ліхтарі ●

Протитуманні фари (передні/задні） ●

Регулювання фар по висоті ●

Датчик освітлення —

Функція "проведи мене додому" —

Електрорегулювання дзеркал заднього виду ●

Обігрів дзеркал заднього виду ●

Електропривід складання дзеркал заднього виду ●

'Інтер єр Чорний колір —

Коричневий колір ●

Сонцезахисний козирок із дзеркалом для водія ●

Шкіряна оббивка керма ●

Обігрів керма —

Регулювання керма по висоті ●

Регулювання керма по глибині —

Бортовий комп'ютер ●

Регулятор яскравості підсвітки приборної панелі ●

Електросклопідіймачі ●

Автоматичний склопідіймач всіх вікон ●
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Склоочисник зі змінним інтервалом руху ●

Кондиціонер ●

Автоматичний кондиціонер —

Звукоізоляція капота ●

Гідравлічні упори капоту ●

Оббивка сидінь Шкіра

Ручне регулювання сидіння водія ●（6）

Ручне регулювання сидіння переднього пасажира ●（4）

Мультимедіа

Радіо ●

CD —

USB ●

iPod —

Кількість динаміків 6

MP5 ●

DVD —

Мультифункціональне кермо ●

Круїз-контроль ●

Bluetooth ●

GPS —

Система розпізнавання голосу —

Стандартне 
обладнання:●    
Опціонально:○

Full Extra Full Extra Кунг+фаркоп

Звичайна ціна автомобіля, грн. з ПДВ 792 300 822 300


