Vito Panelvan Donanım Özellikleri

Donanım Listesi

Panelvan
111 CDI

ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi)

●

ASR (Antipatinaj Sistemi)

●

BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi)

●

9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı)

●

EBD (Elektronik Güç Dağılımı)

●

Rampa kalkış desteği

●

Fren destek sistemi (Electronic Brake Prefill)

●

Yağmurda fren desteği

●

Rüzgar savrulma asistanı

●

Yorgunluk asistanı

●

Sürücü koltuğu emniyet kemeri ikaz sistemi

●

Sürücü ve ön yolcu hava yastığı

●

Ani frenleme durumunda uyarı veren adaptif fren lambaları

●

Önde ve arkada viraj denge çubukları

●

Dört tekerlekte havalandırmalı fren diskleri

●

Immobilizer

●

Tüm koltuklarda 3 noktalı emniyet kemeri

●

2 adet Isofix çocuk koltuğu bağlantısı

-

Verimlilik ve yürüyen aksam
6 ileri manuel şanzıman

●

Vites değiştirme göstergesi

●

Isıtıcılı yakıt filtresi

●

Dizel partikül filtresi

●

Basic plus tipi süspansiyon

○

Konfor ve iç mekan
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Yükseklik ve derinlik ayarlı, hıza duyarlı, elektrik destekli direksiyon

●

Multifonksiyonel direksiyon

●

Yol bilgisayarı ve kombine gösterge

●

Tempmatic ön klima

●

Bluetooth® özellikli SD kart ve USB girişine sahip Audio 10 radyo telematik sistemi

●

Deri direksiyon ve vites topuzu

○

Krom renkli gösterge tablosu,kapı kolları ve kontrol düğmeleri

○

Hız sabitleyici ve sınırlayıcı

●

Otomatik yanan farlar

●

Konfor tipi, sürücü koltuğu

●

Katlanabilir ve sökülebilir lüks arka yolcu koltukları

-

Yolcu bölümünde tutamak ve çocuk kilidi

-

Yük bölümünde bağlantı kancalarına sahip tahta taban

●

Önde ve arkada toplam 9 adet hoparlör

-

Arka bölümünde kumaş tavan kaplaması ve lüks iç kaplama

-

Arka bölümünde bağlantı kancalarına sahip kauçuk (TPO) taban

-

Uzaktan kumandalı merkezi kilit

●

İkili ön yolcu koltuğu

●

Sürücü ve ön yolcular için güneşlik

●

Ön ve arka bölümde tavan ışığı

○

12V elektrik soketi, çakmaklık ve küllük

●

İç dikiz aynası

●

Kilitli torpido gözü

●

Orta konsol ve kapı içlerinde saklama gözleri

●

İlk yardım seti ve üçgen reflektör

●
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Yedek lastik¹ ve kriko

●

Yangın tüpü (1 kg)

●

Dış görünüş
Gövde rengi ön ve arka tampon

○

Köşe aydınlatma özellikli halojen sis lambası

○

Işığı yansıtan renkli camlar

●

Silecek ve rezistanslı arka cam

●

Elektrik kumandalı ve ısıtmalı dış aynalar

●

Gündüz farları

●

Arka sis farları

●

3. stop lambası

●

Ön bölümünde elektrikli açılabilir yan camlar

●

Halojen ön farlar***

●

Jant kapağı

●

Ön ve arka paçalık

●

Opsiyonel Donanım
LED akıllı ışık sistemine sahip Xenon farlar (Yağmur sensörü ile birlikte alınabilir)

○

Yağmur sensörü

○

Tavan rayları ve portbagaj taşıyıcı

○

Ayna paketi (Otomatik kararan iç dikiz aynası ve elektrikli katlanabilir dış aynalar)

○

Akıllı telefonlara uyumlu, 5.8 inç TFT ekranlı ve BlueTooth® özellikli Audio 15 radyo

○

telematik
sistemi
Park
paketi
(Aktif park asistanı, ön-arka park sensörü ve geri görüş kamerası

○

Aktif park asistanı ve Parktronic

○

Dinamik geri görüş kamerası*

○

Isıtmalı sürücü koltuğu

○
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Çarpışma önleme asistanı

○

7 ileri 7G-Tronic Plus otomatik şanzıman**

-

16 inç alüminyum alaşımlı jantlar

○

180 derece açılır çift kanatlı arka kapı

○

Köşe aydınlatma özellikli halojen sis lambası

○

BlueEFFICIENCY paketi

-

Krom ön panjur

○
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ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi)

●

ASR (Antipatinaj Sistemi)

●

BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi)

●

9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı)

●

EBD (Elektronik Güç Dağılımı)

●

Rampa kalkış desteği

●

Fren destek sistemi (Electronic Brake Prefill)

●

Yağmurda fren desteği

●

Rüzgar savrulma asistanı

●

Yorgunluk asistanı

●

Sürücü koltuğu emniyet kemeri ikaz sistemi

●

Sürücü ve ön yolcu hava yastığı

●

Ani frenleme durumunda uyarı veren adaptif fren lambaları

●

Önde ve arkada viraj denge çubukları

●

Dört tekerlekte havalandırmalı fren diskleri

●

Immobilizer

●

Tüm koltuklarda 3 noktalı emniyet kemeri

●

2 adet Isofix çocuk koltuğu bağlantısı

-

Verimlilik ve yürüyen aksam
6 ileri manuel şanzıman

●

Vites değiştirme göstergesi

●

Isıtıcılı yakıt filtresi

●

Dizel partikül filtresi

●

Basic plus tipi süspansiyon

○
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Konfor ve iç mekan
Yükseklik ve derinlik ayarlı, hıza duyarlı, elektrik destekli direksiyon

●

Multifonksiyonel direksiyon

●

Yol bilgisayarı ve kombine gösterge

●

Tempmatic ön klima

●

Bluetooth® özellikli SD kart ve USB girişine sahip Audio 10 radyo telematik sistemi

●

Deri direksiyon ve vites topuzu

○

Krom renkli gösterge tablosu,kapı kolları ve kontrol düğmeleri

○

Hız sabitleyici ve sınırlayıcı

●

Otomatik yanan farlar

●

Konfor tipi, sürücü koltuğu

●

Katlanabilir ve sökülebilir lüks arka yolcu koltukları

-

Yolcu bölümünde tutamak ve çocuk kilidi

-

Yük bölümünde bağlantı kancalarına sahip tahta taban

●

Önde ve arkada toplam 9 adet hoparlör

-

Arka bölümünde kumaş tavan kaplaması ve lüks iç kaplama

-

Arka bölümünde bağlantı kancalarına sahip kauçuk (TPO) taban

-

Uzaktan kumandalı merkezi kilit

●

İkili ön yolcu koltuğu

●

Sürücü ve ön yolcular için güneşlik

●

Ön ve arka bölümde tavan ışığı

○

12V elektrik soketi, çakmaklık ve küllük

●

İç dikiz aynası

●

Kilitli torpido gözü

●
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Orta konsol ve kapı içlerinde saklama gözleri

●

İlk yardım seti ve üçgen reflektör

●

Yedek lastik¹ ve kriko

●

Yangın tüpü (1 kg)

●

Dış görünüş
Gövde rengi ön ve arka tampon

○

Köşe aydınlatma özellikli halojen sis lambası

○

Işığı yansıtan renkli camlar

●

Silecek ve rezistanslı arka cam

●

Elektrik kumandalı ve ısıtmalı dış aynalar

●

Gündüz farları

●

Arka sis farları

●

3. stop lambası

●

Ön bölümünde elektrikli açılabilir yan camlar

●

Halojen ön farlar***

●

Jant kapağı

●

Ön ve arka paçalık

●

Opsiyonel Donanım
LED akıllı ışık sistemine sahip Xenon farlar (Yağmur sensörü ile birlikte alınabilir)

○

Yağmur sensörü

○

Tavan rayları ve portbagaj taşıyıcı

○

Ayna paketi (Otomatik kararan iç dikiz aynası ve elektrikli katlanabilir dış aynalar)

○

Akıllı telefonlara uyumlu, 5.8 inç TFT ekranlı ve BlueTooth® özellikli Audio 15 radyo

○

telematik
sistemi
Park
paketi
(Aktif park asistanı, ön-arka park sensörü ve geri görüş kamerası

○
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Aktif park asistanı ve Parktronic

○

Dinamik geri görüş kamerası*

○

Isıtmalı sürücü koltuğu

○

Çarpışma önleme asistanı

○

7 ileri 7G-Tronic Plus otomatik şanzıman**

-

16 inç alüminyum alaşımlı jantlar

○

180 derece açılır çift kanatlı arka kapı

○

Köşe aydınlatma özellikli halojen sis lambası

○

BlueEFFICIENCY paketi

-

Krom ön panjur

○
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