Пълна сервизна история!
Възможен лизинг!
Възможен бартер!
TechArt екстериорен тунинг, включващ:
-предна броня с карбонови детайли
-странични прагове
-дифузьор в задната броня
-заден фиксиран спойлер
-спойлер на задното стъкло
-лакирани рингове около предните фарове
BA – Червен кожен салон
261 – Ел. странични огледала с функции авт. прибиране, затъмняване и памет
693 – Интегриран CD/DVD чейнджър
XXD – Карбонови лайсни на вътрешните прагове с осветени надписи ” Turbo S”
638 – Паркинг асистент с камера при движение на заден ход
XDG – Джанти, лакирани в черно с полирани ръбове
674 – Подготовка за VTS
454 – Темпомат
594 – Таван в Алкантара
XEY – Динамични LED фарове с осветяване в завои PDSL+
276 – Вътрешно огледало с автоматична бленда
541 – Активна вентилация и отопление на предните седалки
XHL – Мултифункционален спортен волан в комбинация между кожа и карбон с
отопление
656 – Ел. настройки на волана с памет
429 – Алуминиеви джанти 20″ Turbo III
140 – Динамични тампони на двигателя PADM
221 – Ел. самоблокиращ се заден диференциал PTV Plus
250 – Автоматична скоростна кутия PDK
265 – Сензори за дъжд и светлина
288 – Система за почистване на фаровете
321 – Ел. спортни предни седалки с регулиране в 14 посоки
352 – PDCC eлектронно управление на PASM окачването
450 – Карбон-керамични спирачки PCCB с жълти апарати
482 – Система за следене на налягането в гумите
509 – Пожарогасител, монтиран под седалката на пасажера
534 – Алармена система
567 – Тонирано челно стъкло със затъмнен горен край
573 – Двузонов климатроник
605 – LED дневни светлини
610 – DVD навигационна система
619 – Bluetooth подготовка за мобилен телефон
625 – Комфортен достъп и стартиране на двигателя KESSY
630 – Интериорен светлинен пакет
640 – Sport Chrono пакет Plus
658 – Сервотроник
682 – Премиум озвучителна система Burmester® High-End Surround Sound

870 – USB интерфейси
XGB – Карбонов интериорен пакет
XMP – Кожени сенници
XNG – Детайли от таблото, обшити в естествена кожа, разширен обхват
XNS – Колона на волана, облицована в кожа
XPT – Гравирано лого на подлакътника
XYB – Алуминиева капачка на резервоара
XHJ – Карбонов скоростен лост
XPL – Затъмнени задни стъкла
642 – Старт/Стоп функция
523 – Ел. имобилайзер
XWC – Карбонови детайли във вратите

