Пълна сервизна история!
Възможен бартер!
Възможен лизинг!
851 – Ексклузивен черен кожен салон в естествена кожа нап
11R – Алуминиеви джанти 19″
223 – Ел. регулируеми външни задни седалки с памет
228 – Стационарно отопление с дистанционно управление (печка)
231 – Дистанционно управление на гаражна врата, интегрирано във вътрешното
огледало за обратно виждане
233 – Дистроник “PLUS”
235 – Активен парк асистент
237 – Асистент за мъртва зона
238 – Активен асистент за лентата на движение
249 – Автоматично затъмняване на външни и вътр.огледала
253 – Система за разпознаване на опасност от удар в задната част на автомобила вкл.
предприемане на мерки срещу вторични щети
266 – Кормилен асистент и функция Stop & Go
268 – Спирачен асистент с функция за кръстовища
269 – Cпирачен асистент BAS PLUS
271 – PRE-SAFE PLUS
275 – Пакет „Мемори”
276 – Памет за задните места
289 – Мултифункционален волан в комбинация кожа напа + дърво
297 – Ел. щори за задните врати
300 – PRE-SAFE спирачка с функция разпознаване на пешеходци и автономно спиране
305 – Система за подаване на закопчалката за коланите за външните задни местa
306 – Коланна въздушна възглавница за външните задни места
386 – Пакет “Универсална телефония”
398 – Панорамен покрив с MAGIC SKY CONTROL
401 – Климатизирани предни седалки – отопление и вентилация
402 – Климатизирани задни седалки – отопление и вентилация
406 – Мултиконтурни задни седалки
421 – Автоматична скоростна кутия 9G-TRONIC PLUS
432 – Динамични предни седалки с масажна функция
439 – Комфортни подглавници за предните места
443 – Ел. отопляем мултифункционален волан
448 – Touchpad с контролер
452 – Позиция „Шофьор” за седалката до водача
453 – EXECUTIVE седалка (задна дясна седалка с опора за краката и увеличен ъгъл на
лягане)
463 – Head-up Display
475 – Система за следене и визуализиране налягането на гумите
501 – Камери за създаване на цялостен 360? обзор
513 – Система за следене на пътните знаци
531 – COMAND Online
540 – Ел. щора на задното стъкло
551 – Алармена инсталация със защита против изтегляне

581 – THERMOTRONIC автоматична двузонова климатична инсталация
582 – Комфортна автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC за задните
места
596 – Тонирани многослойни шумоподтискащи стъкла с инфрачервен филтър
610 – Асистент за нощно виждане Night View Assist PLUS
61U – Таван в микрофазер DINAMICA, черен
628 – Адаптивен асистент за дълги светлини PLUS
642 – LED Intelligent Light System
682 – Пожарогасител
731 – Декоративни елементи от орехово дърво, гланц
735 – Декоративни елементи, разширен обхват
810 – Озвучителна система Burmester® Surround Sound
814 – DVD чейнджър за 6 диска
816 – Дистанционно управление за COMAND
840 – Подсилено затъмнени задно и странични задни стъкла
856 – Бизнес телефон за пътуващите на задните места
864 – Мултимедийна система за задните места
865 – TV тунер за цифров сигнал вкл. многоканален звук и EPG
867 – SPLITVIEW
-възможност за едновременно визуализиране на различно съдържание на дисплея на
мултимедийната системата за водача и пътника), вкл. дистанционно управление и
слушалки
871 – Система за комфортно отваряне на багажника с движение на стъпалото под
задната броня
874 – Адаптивни чистачки MAGIC VISION CONTROL, отопляеми
877 – Амбиентно интериорно осветление
881 – Моторизиран капак на багажника
882 – Обемни датчици
883 – Серво затваряне на вратите и капака на багажника
889 – KEYLESS GO
902 – Пакет „Отопление PLUS” за предните места
903 – Пакет „Отопление PLUS” за външните задни места
906 – Отопление за подлакътника на предните места
907 – Отопление за подлакътника на задните места
B03 – ECO Start/Stop
B24 – Дистанционно управление за стационарно отопление
P07 – Пакет „Шофьор”
-позиция „Шофьор” за седалката до водача
-комфортни подглавници за предните места с функция EASY ADJUST вкл. възможност
за сгъване и изваждане на подлгавника на седалката до водача
-електрическа опора за краката
P09 – Пакет „Щори”
P17 – Пакет „KEYLESS-GO”
P20 – Асистиращи системи “PLUS”
P21 – Пакет „AIR-BALANCE”
-йонизиране и ароматизиране на въздуха в купето
-подобрена филтрация на въздух

P34 – Пакет „Ексклузив”
P36 – Пакет “Безопасност” за седящите на задните места
P43 – Пакет “Комфортни задни места”
P44 – Пакет „Паркиране”
P46 – Пакет „Мултимедийна система за задните места”
P54 – Пакет “Защита от кражба”
-алармена инсталация със защита против изтегляне
-обемни датчици
P64 – Пакет „Мемори”
P69 – Пакет „Комфортно затопляне”
U12 – Плюшени стелки в цвета на интериора
U25 – Лайсни на праговете, светещи в бяло

