
7 lugares Chave inteligente ● Multimídia DiLink com tela flutuante de 15.6"  e rotação elétrica ●

4870 NFC cartão/chave ● Rádio ●

1950 Keyless entry ● Rotação elétrica da tela multimídia (posição vertical e horizontal) ●

1725 Direção elétricamente assistida ● 12 alto-falantes ●

2820 Coluna de direção com ajuste elétrico (Altura e profundidade) ● Preparação de som ambiente DIRAC ●

22 Auto Hold (AVH) ● Interface USB na segunda fileira de bancos (2) ●

20 Modo Eco/Modo Sport ● Entradas SD e USB ●

150 Modo anti-patinação (snow mode) ●

2479 Sistema de freio regenerativo (CRBS) ● Faróis Full Led ●

235/940/1655 Sensor crepuscular ●

265/40 R22  Airbags frontais ● Ajuste elétrico de altura dos faróis ●

Independente, McPherson com molas Airbags laterais ● Follow me home ●

helicoidais e amortecedores hidráulicos de Airbags de cortina ● Faróis inteligentes (alto e baixo) ●

dupla ação Aviso do uso de cinto de segurança para todos os assentos (7) ● Daytime Running Light (DRL) ●

Independente, Multi-link com molas helicoidais Câmera panorâmica 360° - (5 câmeras) com modo 3D ● Luz de neblina traseira ●

 e amortecedores hidráulicos de dupla ação Câmera interna com modo de gravação de direção ● Lanterna traseira em LED ●

Pinças Brembo com 6 pistões Sensor de ponto cego ● Faróis com cornering light ●

 e discos ventilados e perfurados Sistema de freio integrado Bosch (IPB) ● Luz de seta dianteira sequencial ●

Discos ventilados Priorização automática de frenagem (BOS) ● Luz de seta traseira sequencial ●

e perfurados Assistente de frenagem de emergência (EBA) ● High brake lights (LED) ●

Controle de tração (TCS) ● Luz na portinhola de recarregamento ●

AWD Desaceleração controlada para freio de estacionamento (CDP) ● Luz ambiente configurável (cor e instensidade) ●

Potência máxima (cv) 245 Sistema eletrônico anticapotamento (RMI) ● Luzes ambientes translúcidas para o painel de controle ●

Torque máximo (N.m) 330 Controle dinâmico do veículo (VDC) ● Luzes de cortesia dianteiras em LED ●

Potência máxima (cv) 272 Sistema eletrônico de distribuição de frenagem (EBD) ● Luzes de cortesia traseiras em LED ●

Torque máximo (N.m) 350 Assistente de descida (HDC) ● Luzes de cortesia intermediárias em LED ●

Potência combinada (cv) 517 Assistente de partida em rampa (HHC) ● Luzes de porta em LED ●

Torque combinado (N.m) 680 Sistema de detecção para abertura de portas (DOW) ● Porta luvas com iluminação ●

Capacidade (kWh) 86,4 Reconhecimento de sinais de trânsito (TSR) ●

30mins (30%-80% - DC) Aviso preditivo de colisão (PCW) ● Sensor de chuva ●

Tempo de recarga 1.3h (0-100% - DC - Potência máx. 110kW) Alerta de colisão frontal (FCW) ● Isolamentos térmico e acústico do pára-brisa dianteiro ●

15h (0-100% - AC - Potência máx. 7 kW) Freio automático de emergência (AEB) ● Isolamentos térmico e acústico dos vidros laterais ●

0 a 100 km/h (s) 4,6 Alerta de colisão traseira (RCW) ● Desembaçador traseiro ●

Velocidade máxima 186 km/h limitada eletronicamente Alerta de tráfego cruzado (RCTA) ● Retrovisores externos elétricos com tilt down ●

Alcance Urbana (PBEV) 472 km Alerta de mudança de faixa (LDW) ● Retrovisores externos com rebatimento elétrico ●

Alcance Estrada (PBEV) 395 km Assistente de permanência em faixa (LKA) ● Retrovisores externos com desembaçador ●

Alcance Combinado (PBEV) 437 km Assistente de mudança de faixa (LCA) ● Retrovisores externos com memória de ajuste ●

Piloto automático inteligente (ICC) ● Retrovisor interno eletrocrômico ●

● Piloto automático adaptativo (ACC) ●

● Sensores de estacionamento traseiro ● Ar condicionado automático digital ●

● Sensores de estacionamento dianteiro ● Dual zone ●

Sensor de pressão dos pneus (TPMS) ● Saída de ar condicionado para segunda fileira de assentos ●

Kit de reparo dos pneus (Contimobility) ● Sistema de purificação de ar (filtro PM2.5/Íonizador) ●

●

Revestimento em couro sintético premium ●

● Ajuste elétrico dos bancos dianteiros (8 posições) ● *Bateria: 8 anos sem limite de quilometragem

Bancos dianteiros com aquecimento e ventilação ●

Banco do motorista com memória de posição ●

● Encosto de cabeça dos bancos dianteiros ajustável (4 posições) ●

Ajuste lombar elétrico dos bancos dianteiros ●

Sistema ISOFIX ●

*Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio

●

Tração

Pneus

PERFORMANCE

Ângula de saída

Ângula de entrada

Suspensão dianteira

Suspensão traseira

Freio dianteiro

Freio traseiro

Capacidade

Peso (kg)

Volume porta malas (L)

Vão livre do solo (mm)

Altura (mm)

Entre-eixos (mm)

Largura (mm)

Acabamento em alcantara

  com dois porta copos

Antena shark

Abertura automática do porta malas ativada 

com o movimento dos pés

Pneu Continental 22"

Recarremento de celular por indução

Quebra-sol do motorista e passageiro com 

espelho e iluminação

INTERIOR

●

Apoio de braço central dianteiro

Persiana do teto panorâmico deslizante

●
com dois porta copos

Apoio de braço central traseiro           

●

Teto solar panorâmico elétrico deslizante

Motor traseiro

Motor frontal

Combinada

Performance

EXTERIOR

Bateria

JUNTOS SALVAMOS VIDAS!

●
*Consulte condições completas no manual de garantia

CORES

MULTIMÍDIA

LUZES

VIDROS / RETROVISORES

GARANTIA

*Veículo: 5 anos ou 500.000 km

SEGURANÇA

CONTROLESPARÂMETROS BÁSICOS

Comprimento (mm)

BANCOS

AR CONDICIONADO

Rack de teto em alumínio

Branco 

Snowy

Cinza

Mountain
Preto

Sand Black

Azul

Graphite

Vermelho

Chidi


