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Vandaag ontworpen, maar al dertig jaar geliefd. Hij is compact en verrast ons nog elke dag, want hij is 

de enige auto die tegelijk eenvoudig, functioneel en vernieuwend is. En nu is hij nog mooier en beter 

uitgerust dan ooit.

 Dat is de Panda: gewoon meer!
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Wat is het  
verschil tussen  
persoonlijkheid 
en imitatie

De Panda is  onmogel i jk  te imi teren,  want h i j  is 

a l t i jd de auto geweest waar de inhoud perfect  

aanslu i t  b i j  de vorm. 

Funct ional i te i t ,  degel i jkheid,  inte l l igent ie,  vr i jhe id. 

De Panda heeft  z i jn  e igen st i j l  d ie aangeeft  

dat  h i j  e lke dag z in heeft  om een beet je  

bui ten de l i jnt jes te k leuren.

Panda. Simply More.

designsimply
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Elegant en uniek,  zoals de mooiste ‘Made in I ta ly ’  creat ies,  

De l i jnen van de Panda z i jn afgerond, maar toch  

duidel i jk  afgetekend, en net dat is  kenmerkend voor 

z i jn weergaloze en b i jzonder f raa ie st i j l . 

De kracht ige b l ik  vooraan, g l imlachend en r i jz ig achteraan,  

de hoog geplaatste koplampen, de z i jkanten waar een  

derde z i j ru i t  met afgeronde hoeken de indruk wekt  

van een ononderbroken g lazen opperv lak.
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Bi j  het  ontwerp van de Panda is  men vert rokken van z i jn inter ieur en werden de 

verhoudingen van z i jn bui tenvolumes perfect  in evenwicht gehouden. Mooi  van 

b innen, mooi  van bui ten. 

De cabine van de Panda is  een voorbeeld van comfort  :  z i jn  dashboard met 

get int  kader,  z i jn  groot handschoenenvakje,  z i jn  verhoogde versnel l ingspook 

waar u gemakkel i jk  aan kunt.  A l le  deta i ls  d ie u met p lez ier  zu l t  ontdekken  

en gebru iken, zoals de n ieuwe handrem die de beschikbare ru imte nog  

eff ic iënter  benut en d ie z i jn naam “trukkendoos” n iet  gesto len heeft .
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Verliefd  
worden op de 
samenstelling

Als u aan boord van de Panda stapt,  

zu l t  u merken hoe l ie fde op het eerste gez icht  

verandert  in echte l ie fde.  De kwal i te i t .

Dat is  iets concreets dat samenhangt met a l le  ontwerp-  

en construct ie fasen van de auto:  zeer degel i jke mater ia len,  

ge lu idscomfort ,  een verzorgde afwerk ing. 

Over e lk deta i l  is  goed nagedacht om u gewoon  

het  beste te b ieden.

Panda. Simply More.

qualitysimply
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Zo’n geavanceerde auto kan n iet  eender waar worden gemaakt. 

De auto kon enkel  worden gebouwd in een vern ieuwende en eff ic iënte 

fabr iek d ie auto’s kan maken zoals a l leen I ta l ianen dat kunnen. 

De fabr iek in Pomigl iano d’Arco bi j  Napels: 

een industr ië le vest ig ing d ie z ich op amper 12 maanden  

tot  een ongekend technologisch en organisator isch n iveau  

heeft  gehesen, met een u i t rust ing d ie tot  de meest geavanceerde  

van F iat  en van de hele were ld behoort . 
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Al le onderdelen van de Panda werden zo ontworpen dat st i j l  en funct ional i te i t 

per fect  hand in hand gaan. Daarom is de Panda een mooie auto 

en een waar plez ier om mee te r i jden. 

De rugleuningen van de zete ls b i jvoorbeeld z i jn bekleed met  

een geru i te t ransparante stof ,  wat n iet  a l leen mooi  en decorat ie f  is ,  

maar ook een betere vent i lat ie garandeert . 
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Wat  
verandert elk 
probleem in een  
oplossing

Wat uw smaak of  voorkeur ook is ,  de Panda za l  u 

verste ld doen staan door z i jn vernuft igheid. 

Z i jn creat iv i te i t  is  uw vr i jhe id:  modula i re ru imten,  

opbergvakken, bedieningstoetsen aan het stuur,  …

Al les d icht  b i j  u,  en dus veel  gemakkel i jker. 

De funct ional i te i t  van de Panda lost  de problemen  

op en b iedt tegel i jk  ta l loze mogel i jkheden. 

Panda. Simply More.

geniussimply
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Nog nooi t  was een Panda zo veelz i jd ig. 

Voor de achterbanken hebt u de keuze ui t  verschi l lende modula i re 

conf igurat iemogel i jkheden, naargelang uw behoeften: een vol ledige of  

in delen (60/40 of 50/50) neerklapbare en verschui fbare achterbank.

 De passagierszetel  kan in de tafe lstand worden gezet zodat u de 

laadruimte ook in de lengte opt imaal kunt benutten of om een ‘ l igstoel ’ 

aan te bieden aan de passagier op de achterbank.

De Panda heeft  echt geen beperk ingen :  door de zete ls neer te k lappen 

en een ‘Cargo Box’ te p laatsen, ontstaat  er  een nagenoeg plat te 

laadru imte waar in u a l les kunt laden wat u wenst.
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Wanneer u met de n ieuwe Blue&Me TomTom 2 LIVE r i jdt ,   

geniet  u van een onbeperkte vr i jhe id.

Met een eenvoudige beweging of  v ia stembestur ing kunt u a l le  beschikbare  

funct ies op het scherm van het nav igat iesysteem weergeven.  

Dankzi j  de Bluetooth®-technologie snel ler  op uw bestemming aankomen 

of  naar uw favor iete muziek lu isteren,  u zu l t  merken dat het  snel  een gewoonte wordt. 

Een toeste l  dat  de voordelen van een ingebouwd infota inmentsysteem combineert  met d ie 

van een draagbaar nav igat iesysteem van de n ieuwste generat ie.
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De Panda houdt van mensen en van het mi l ieu.

Daarom wi l  h i j  be iden beschermen. Al le ve i l igheidsfeatures z i jn er  

om u in a l le  ve i l igheid te laten r i jden,  en dankzi j  z i jn  ecologische motor  

en technologieën vervui l t  h i j  minder en kunt u zu in iger r i jden.  

En in de were ld van de Panda komt dat neer op een echte l ie fdesverk lar ing.

Panda. Simply More.

respectsimply

Wat is zijn 
grootste  
kracht
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De Panda is  een oprechte auto:  h i j  houdt van het mi l ieu en 
h i j  bewi jst  dat  ook. 

Daarom biedt h i j  een gamma eff ic iënte motoren aan, d ie  

wein ig verbru iken en het mi l ieu respecteren.  

Van de br i l jante 1.2 F i re-motor met 69 pk tot  de 1.3 Mult i jet  I I -motor 16v 

met 75 pk of  de kampioen op v lak van ecologie en zu in igheid:  

de TwinAir  Turbo-motor met 85 pk,  bekroond met de t i te l  

‘Engine of  the Year 2011’ omdat h i j  het  verbru ik en de  

CO
2-u i tstoot met 30% reduceert ,  zonder in te boeten op 

ontspanning en r i jp lez ier.

Om minder te verbru iken en minder te vervu i len,  

b iedt de Panda eenvoudige en eff ic iënte oploss ingen, 

zoals het  Start&Stop-systeem dat de motor st i l legt  

wanneer u moet stoppen aan een verkeers l icht  of  in de f i le  st i ls taat  

en d ie de motor onmiddel l i jk  terug start  wanneer u weer vert rekt .

eco:Dr ive is  een persoonl i jke coach voor een  

ecologische r i js t i j l  d ie u a l t i jd ter  beschikk ing hebt. 

U kunt de gegevens over uw r i jgedrag opslaan op een USB-st ick d ie  

u in de Blue&Me™-poort  steekt.  Wanneer u deze gegevens vervolgens 

oplaadt op een computer,  kr i jgt  u een gedeta i l leerde analyse van uw  

r i js t i j l  en persoonl i jk  adv ies om uw verbru ik en uw ui tstoot te reduceren

.

1.2 FIRE 69 PK
(Pop/Easy/Lounge)

Cilinderinhoud: 1.242 cm3

Ecologisch niveau: Euro 5
Max. vermogen EG: 51 kW (69 pk) bij 5.500 t/min   
Max. koppel EG: 102 Nm (10,4 kgm) bij 3.000 t/min 
Max. snelheid: 164 km/u
Acceleratie 0-100 km/u: 14,2 seconden.
Verbruik (Richtlijn 2004/3/EG) (l/100 km): 
in de stad/buiten de stad/gemengd 6,7 / 4,3 / 5,2
CO2 uitlaatgasemissie (gemengd): 120 g/km

1.3 MULTIJET II 16v 75 PK START&STOP
(Pop/Easy/Lounge)

Cilinderinhoud: 1.248 cm3

Ecologisch niveau: Euro 5
Max. vermogen EG: 55 kW (75 pk) bij 4.000 t/min    
Max. koppel EG: 190 Nm (19,4 kgm) bij 1.500 t/min 
Max. snelheid: 168 km/u
Acceleratie 0-100 km/u: 12,8 seconden.
Verbruik (Richtlijn 2004/3/EG) (l/100 km): 
in de stad/buiten de stad/gemengd 4,7 / 3,5 / 3,9
CO2 uitlaatgasemissie (gemengd): 104 g/km

0,9 TWINAIR TURBO 85 PK START&STOP
(Easy/Lounge)

Cilinderinhoud: 875 cm3

Ecologisch niveau: Euro 5
Max. vermogen EG: 62,5-57* kW (85-77,5* pk) bij 5.500 t/min
Max. koppel EG: 145-100* Nm (14,8-10,2* kgm) bij 1.900-2.000* t/min
Max. snelheid: 177 km/u
Acceleratie 0-100 km/u: 11,2-11,5** seconden.
Verbruik (Richtlijn 2004/3/EG) (l/100 km): 
in de stad/buiten de stad/gemengd 5,0-4,8** / 3,8-3,7** / 4,2-4,1**
CO2 uitlaatgasemissie (gemengd): 99-95** g/km

* Waarden bij werking in ECO-modus
** Waarden bij werking met gerobotiseerde Dualogic™-versnellingsbak
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Met de Panda staan u elke dag verrassingen  

te wachten, maar enkel mooie verrassingen. 

Daarom is hij standaard uitgerust met  

4 airbags, ABS met Brake Assist System, 

hoofdsteunen vooraan met een antiwhiplash 

systeem, veiligheidsgordels met dubbele 

gordelspanner en ISOFIX-bevestigingen  

op de achterbank.

Electronic Stability Control (ESP) is ook 

beschikbaar, met de Hill Holder-functie die  

het vertrekken op hellingen vereenvoudigt.
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Wat heeft  
men nodig  
om origineel 
te zijn

Panda. Simply More. 

creativitysimply

De Panda is  a l t i jd de auto geweest waarbi j  u uw verbeeld ing de vr i je  loop kunt laten. 

Hi j  speel t  met z i jn  k leuren,  z i jn  u i t rust ing,  z i jn  gepersonal iseerde packs en a l  z i jn  

accessoires om een uniek voertu ig te creëren,  net  a ls u.  De combinat ies z i jn oneindig.  

U kunt de Pop-ui tvoer ing k iezen die standaard is  u i tgerust  met e lektr ische stuurbekracht ig ing 

en e lektr isch verwarmde voorru i ten.  Prakt isch en essent iee l ,  voor iedereen die houdt  

van schoonheid in a l  z i jn  eenvoud. U kunt uw fantas ie ook de vr i je  loop laten met de  

Easy-u i t rust ing:  een u i tgebre id gamma k leuren,  hebbedinget jes en opt ies om te ontdekken. 

Maar a ls u a l leen het beste wi l t ,  dan k iest  u ongetwi j fe ld een Panda Lounge: de top  

van het gamma voor z i jn e legant ie en z i jn funct ional i te i t .  Aan u de keuze

.
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POP Belangrijkste standaarduitrusting

Stijl
Bumpers in koetswerkkleur

Uitrusting
4 airbags (bestuurder, passagier, 
zijairbag voor de bescherming van 
het hoofd), Dualdrive™ elektrische 
stuurbekrachtiging, elektrisch 
verwarmde voorruiten, centrale 
vergrendeling, vooruitrusting 
autoradio, hoofdsteun vooraan  
met antiwhiplash systeem

LOUNGE Belangrijkste standaard-
uitrusting (boven op de uitrusting van de 
Easy-versie)

Stijl
Buitenspiegels en deurgrepen in 
koetswerkkleur

Uitrusting
Manuele airconditioning,  
in de hoogte verstelbare 
bestuurderszetel, mistlampen, 
lichtmetalen velgen 14”

EASY Belangrijkste standaarduitrusting
(boven op de uitrusting van de Pop-versie)

Stijl
Longitudinale dakrails, Easy stijl 
speciale wieldoppen, bumperstrips 
aan de zijkant

Uitrusting
Cd/mp3-radio met 6 luidsprekers, 
afstandsbediening om het  
portier te openen/vergrendelen, 
hoofdsteunen voor de achterbank

DE PACKS*

FLEX 4 SEATS : In delen neerklapbare (50/50) en verschuifbare achterbank, tot tafel omklapbare passagiersstoel, bestuurderszetel 

verstelbaar in de hoogte, Comfort Kit, handschoenenvakje achteraan, opbergnet

FLEX 5 SEATS : In delen neerklapbare (60/40) achterbank, configuratie 3 plaatsen achteraan, tot tafel omklapbare passagiersstoel, 

bestuurderszetel verstelbaar in de hoogte, Comfort Kit, koffer opgedeeld in vakken

TECHNO : TomTom Live, vooruitrusting TomTom, stuur met bedieningstoetsen, Blue&Me (handenvrije telefoon en USB-poort)

SAFETY : ESP, Low Speed Collision Mitigation, parkeersensoren

STYLE : Alu velgen 15’’, mistlampen

*Beschikbaarheid nader te bepalen 



43

Kapstok op de hoofdsteun

Longi tudina le ra i ls

Uniek z i jn is  een kwest ie van deta i ls .

Daarom biedt de Panda een gamma 

accessoires om uw auto te verr i jken  

en een persoonl i jke touch te geven.  

Kom ze a l lemaal  ontdekken en k ies  

welke voor u gemaakt z i jn . 

Sleute lcover

• Longitudinale rails in zilvergrijs

• Buitenspiegel in zilvergrijs

• Wieldop in zilvergrijs

• Alu velgen 15” in antraciet

• Sticker Squircles
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289 Italian Red - Niet-standaard pastelkleur

107 Stof Easy Tricot 
Dark Grey/Red

POP EASY

181   Stof Rubik 
Dark Grey/Sand

183  Stof Rubik 
Dark Grey/Sand

125  Stof Rubik 
Red/Dark Grey

LOUNGE

376   Stof Rubik 
Dark Grey/Sand

310  Stof Rubik  
Dark Grey/Sand

351  Stof Rubik  
Red/Dark Grey

381  Stof Rubik  
Red/Dark Grey

319   Stof Rubik  
Light Grey Blue

223/B Peaceful White - Pastelkleur

601 Seduction Black - Niet-standaard pastelkleur

147/B Valentine Red  - Metaalkleur

715/A Sweet Candy Beige - Pastelkleur

184/B  Scent of Violet  - Micakleur

403/C Sweet Dreams Turquoise - Niet-standaard pastelkleur

833/A Cosy Brown - Pastelkleur

565 Active Grey - Metaalkleur

567/A Mediterranean Blue - Metaalkleur

POP EASY LOUNGECOMPOSITIE

Cod 107 181 183 125 376 310 351 381 319

Stoffen Zetels Easy Tricot Rubik Rubik

Panelen Easy Tricot Easy Tricot Easy Tricot

Kleur stoffen Zetels  
(panelen/zetels)

Dark Grey/Red Dark Grey/Sand Red/Dark Grey Dark Grey/Sand Red/Dark Grey Light Grey 
Blue

Zijpaneel Dark Grey Sand Red Sand Red Light Grey

Gamma dashboard Antracite Sand Grey  
Metallized

Grey  
Metallized

Sand Pumice Grey Pumice Grey Red Blue

Stuur en deurklink binnendeuren Black Black Sand Grey Grey Black Black

Pastelkleuren OPT

223 Peaceful White 5CA ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

289 Italian Red 5B2 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

403 Sweet Dreams Turquoise 5CG ¢ ¢ ¢

601 Seduction Black 5CJ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

715 Sweet Candy Beige 5CB ¢ ¢ ¢ ¢

833  Cosy Brown 5CF ¢ ¢ ¢ ¢

Couleurs métallisées

147 Valentine Red 5DP ¢ ¢ ¢

184 Scent of Violet 5CD ¢ ¢

565 Active Grey 5CC ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

567 Mediterranean Blue 5DN ¢ ¢
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1.2 8v 69 pk 1.3 Multijet 75 pk 
Stop&Start 

0.9 85 pk TwinAir 
Stop&Start 

0.9 65 pk TwinAir 
Stop&Start

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

*De gegevens hierboven zijn onder voorbehoud van goedkeuring

MOTOR

Aantal cilinders, opstelling 4L 4L 2L 2L

Boring x slag (mm) 70,8 x 78,9 69,6 x 82 80,5 x 86 83,5 x 88,0

Cilinderinhoud (cm³) 1242 1248 875 964

Compressieverhouding 11,1 16,8 10 11,2

Maximum vermogen EEG: Kw (pk) tpm 51 (69) aan 5.500 tpm 55 (75) aan 4.000 tpm 63 (85) aan 5.500 tpm 48 (65) aan 6 250 tpm

Mamimum koppel EEG: Nm (mkg) tpm 102 aan 3.000 tpm 190 aan 1.500 tpm 145 aan 1.900 tpm 88 aan 3 500 tpm

Distributie Riem Ketting Ketting Ketting

Voeding Benzine Diesel Benzine Benzine

TRANSMISSIE
Tractie C514 MT C514 MT C514 MT C514 MT

Koppeling Manueel Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

STUURINRICHTING
Stuurhuis Dualdrive Electric Power Steering

Draaicirkel (m) 9,3 9,3 9,3 9,3

REMMEN - S (SCHIJVEN) - T (TROMMELS)
Vooraan (mm) D257X12 D257X22 geventileerd D257X22 geventileerd D257X12

Achteraan (mm) T203 T203 T203 T203

OPHANGING
Vooraan afzonderlijke gestuurde wielen type Mc Pherson, met dwarse draagarmen verankerd aan een extra kruis

Achteraan Op wielen met elkaar verbonden via een torsie-as 

AFMETINGEN
Wielbasis (mm) 2.300 2.300 2.300 2300

Spoorbreedte vooraan/achteraan (mm) 1.409
1.407

1.409
1.407

1.409
1.407

1.409
1.407

Lengte/Breedte/Hoogte bij nullast (mm)

Lengte: 3.653
Breedte.: 1.643/1.882 (met/

zonder buitenspiegels)
Hoogte: 1.551

Lengte: 3.653
Breedte: 1.643/1.882 (met/

zonder buitenspiegels)
Hoogte: 1.551

Lengte: 3.653
Breedte: 1.643/1.882 (met/

zonder buitenspiegels)
Hoogte: 1.551

Lengte: 3.653
Breedte: 1.643/1.882 (met/

zonder buitenspiegels)
Hoogte: 1.553

Volume bagageruimte (dm³) MIN/MAX (standaard - 
zitbank achteraan naar voren geschoven - rugleuning 
neergeklapt

225 – 260 - 870 225 – 260 - 870 225 – 260 - 870 225 – 260 - 870 

WIELEN

Banden
175/65 R14 82T
185/55 R15 82T
135/80 R14 84M

175/65 R14 82T
185/55 R15 82T
135/80 R14 84M

175/65 R14 82T
185/55 R15 82T
135/80 R14 84M

175/65 R14 82T
185/55 R15 82T
135/80 R14 84M

ELEKTRISCHE UITRUSTING (12V)
Batterijvermogen (Ah)  40 Ah  63 Ah  63 Ah 63 Ah

Alternator : max wisselstroom (A) 90 A (verwarmd/geclimatiseerd) 105 A (Verward)
120 A (geclimatiseerd)

105 A (Verward)
120 A (geclimatiseerd)

105 A (Verward)
120 A (geclimatiseerd)

GEWICHTEN - VULINHOUDEN
Rijklaar gewicht DIN (Kg) 940 1.035 975 In goedkeuringsfase

Inhoud brandstoftank (liter) 37 37 37 37

Laadvermogen met conducteur 500 (vers. 5 plaatsen)
480 (vers. 4 plaatsen)

500 (vers. 5 plaatsen)
480 (vers. 4 plaatsen)

500 (vers. 5 plaatsen)
480 (vers. 4 plaatsen)

In goedkeuringsfase
In goedkeuringsfase

Maximum gewicht van de aanhanger (Kg) 800 (geremd)
400 (ongeremd)

900 (geremd)
400 (ongeremd)

800 (geremd)
400 (ongeremd) In goedkeuringsfase

PRESTATIES 
Topsnelheid (km/u) 164 168 177 159

Acceleraties (sec.): 0 - 100 km/u 14,2 12,8 11,2 15,7

BRANDSTOFVERBRUIK
Stad/Buitenwegen/Gemengd 6,7/4,3/5,2 4,7/3,5/3,9 5,0/3,8/4,2 (2)  

Uitlaatgasemissie CO2 (g/km) 120 104 99 99

1)  Enkel voor TwinAir met Eco knop ingedrukt :
          Maximum vermogen EEG: Kw (pk)
          Maximum koppel EEG: Nm (mkg) tpm 

57 aan 5.500 tpm 
100 aan 2.000 tpm

57 aan 5.500 tpm 
100 aan 2.000 tpm

77,5 aan 5.500 tpm 
100 aan 2.000 tpm

57 aan 5.500 tpm 
100 aan 2.000 tpm

2)  Versie MTA : 
Stad/Buitenwegen/Gemengd 
CO2 (g/km)

4,8/3,7/4,1 
95

POP EASY LOUNGESTANDAARDUITRUSTING EN IN OPTIONEEL

*De gegevens hierboven zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worde O : Optioneel S : Standaard - : Niet verkrijgbaar

LIJN EN STIJL

Achterzijruiten en achterruit in getint glas O O O

Dakrails O S S

Sky Dome: groot glazen elektrisch zonnedak - O O

Klein reservewiel O O O

Alu velgen 14" - O S

Alu velgen 15" - O O

kap buitenspiegel in carrosseriekleur - O -

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels in koetswerkkleur,  
met buitentemperatuursensor O O S

Geverfde  deurklink buiten - O S

Beschermprofielen op de flanken in zwart O S S

KLEUREN

Exterieurkleur 289 (Red), pastellak O O O

Exterieurkleur 223 (White), pastellak O O O

Exterieurkleur 715 (Caffelatte), pastellak - O O

Exterieurkleur 833 (Marrone Brown), pastellak - O O

Exterieurkleur 403 (Turquoise), pastellak - O O

Exterieurkleur 601 (Black), pastellak O O O

Exterieurkleur 565 (Aluminium Grey), metaallak - O O

Exterieurkleur 184 (Aubergine), metaallak - O O

Exterieurkleur 567 (Seta Blue), metaallak - - O

Exterieurkleur 147 (Geranium Red), metaallak - O O

COMFORT

Afstandsbediening voor deuren en koffer O S S

Manuele airconditioning met pollenfilter O O S

Dual zone automatische airconditioning (afzonderlijke instelling temperatuur) - O O

Lederen stuurwiel en versnellingspookknop - O O

MTA Dualogic™ versnellingsbak  (enkel op benzine motoren) - O O

Twee hoofdsteunen achter O S S

40/60 opgedeelde achterbank O O O

Drie zitplaatsen achter O O O

In delen neerklapbare (50/50) en verschuifbare achterbank O O O

Bestuurderszetel verstelbaar in de hoogte O O O

Rokerskit O O O

Zitbank achteraan 3 plaatsen O O O

VEILIGHEID

Mistlampen vooraan met "cornering" functie O O S

ESP - Elektronische stabiliteitsregeling O O O

Laterale airbags O O O

Parkeerhulpsysteem - O O

Stop&Start (indisponible sur 1,2 essence) S S S
Low Speed Collision Mitigation  
(systeem dat bestuurderszijde en in hoogte verstelbare gordels voor) - O O

AUDIO / TELEMATICA

Autoradio met cd- en MP3-speler 4HP O - -

Autoradio met cd- en MP3-speler 6HP - S S

Lederen stuurwiel met bedienningstoetsen O O O

Vooruitrusting draagbaar navigatiesysteem O O O

Blue&Me™ : Handenvrij-systeem met Bluetooth®-technologie O O O

PACKS* (BESCHIKBAAR LOPENDE 2012)

PACK SAFETY (LSCM+ESP+REAR SENSOR) - O O

PACK STYLE(Mistlampen vooraan + Alu velgen 15") - O -

FLEX 4 SEATS (In delen neerklapbare (50/50) en verschuifbare achterbank & neerklapbare 
passagierszetel vooraan) - O O
PACK FLEX 5 SEATS (40/60 opgedeelde achterbank & neerklapbare passagierszetel 
vooraan) - O O

PACK TECHNO(Blue&Me + TomTom Live + Lederen stuurwiel met bedienningstoetsen) - O O


