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WERSJA WYPOSAŻENIA VISIA 

SILNIK 40KWH AKUMULATOR 

AUTOMATYCZNA 4X2 

KOLOR LAKIERU BIAŁY 

TAPICERKA CZARNA - TAPICERKA MATERIAŁOWA 

KOŁA 16" FELGI STALOWE 

 

Silnik 

Nazwa silnika - 40kWh Akumulator 

Rodzaj zasilania - Energia elektryczna 

KM - 150 

Maksymalny moment obrotowy, Nm 320 

 

Ładowanie 

Przewód 6m (od rezerwy do 100% w 21h z gniazdka Przewód 6m (od rezerwy do 100% w ok. 7,5h z 

sieciowego 230V) ładowarki naściennej 32A - złącze Typ2/Typ2) 

Blokada elektromechaniczna złącza ładowania Ładowarka pokładowa 6.6 kW 

Złącze szybkiej ładowarki CHAdeMO 50 kW Oświetlenie portu ładowania 

Zdalne otwieranie portu ładowania przez i-Key 

 

Bezpieczeństwo oraz zabezpieczenie 

ABS +BA+ system EBD 6 poduszek powietrznych (przednie, 

boczne oraz kurtynowe) 

ESP Tempomat 

Ogranicznik prędkości Adaptacyjne światła drogowe (HBA) 

System ostrzegania o niezamierzonym System ostrzegania o ruchu w kierunku poprzecznym 

opuszczeniu pasa ruchu 

System ostrzegania o pojeździe w martwym polu System aktywnej kontroli zawieszenia: 

Inteligentny system kontroli toru jazdy i 

Inteligentny system kontroli ruchów nadwozia 

System rozpoznawania znaków drogowych System inteligentnego automatycznego hamulca 

awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i 

rowerzystów 

Przednie pasy bezpieczeństwa z Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa 

ogranicznikami obciążenia i napinaczami 

Trzy tylne zagłówki System Isofix (z tyłu) 

Dźwięk ostrzegawczy dla przechodniów (VSP) Zestaw naprawczy 

System pomiaru ciśnienia w oponach Immobilizer 

 

Wygląd wnętrza 

Reflektory halogenowe i światła do jazdy dziennej w technologii LED 

Tylne lampy w technologii LED 

Inteligentne reflektory automatyczne Światła z funkcją follow me home 

Zderzaki przedni i tylny w kolorze nadwozia  

Chromowane klamki 

Lusterka w kolorze nadwozia (oprócz wersji w kolorze dwutonowym) 
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Komfort 

System inteligentnego kluczyka i-KEY + Przycisk Start/Stop 

Filtr przeciwpyłkowy 

Dwubiegowa wycieraczka z regulacją częstotliwości 

pracy przerywanej 

Przednie i tylne szyby sterowane elektrycznie (za pomocą jednego przycisku po stronie kierowcy) 

Manualnie składane lusterka zewnętrzne Kierunkowskazy zintegrowane w lusterkach zewnętrznych 

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, którego działanie zależy od prędkości pojazdu 

Gniazdko 12 V 

Klimatyzacja automatyczną z funkcją timer 

Czujnik deszczu 

Wycieraczka tylnej szyby z możliwością pracy przerywanej 

Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne 

Podgrzewane lusterka zewnętrzne 

Multifunkcjonalna kierownica 

Regulowane odchylenie kierownicy 

 

Technologie 

e-Pedal 

System audio zgodny z Bluetooth®, USB i AUX 

System hamowania rekuperacyjnego 

Tryb jazdy B 

AM/FM/CD/DAB radio i 4 głośniki 

7- calowy kolorowy ekran TFT wysokiej rozdzielczości 

Tryb jazdy ECO 

System wspomagania ruszania na wzniesieniu 

 

Wygląd wnętrza 

Regulacja wysokości siedzenia kierowcy 

Tylny uchwyt z wieszakiem 

Schowek na rękawiczki 

Składana tylna kanapa w stosunku 60/40 

 

 

W sprawie pojazdu oraz oferty najmu długoterminowego proszę o kontakt: 

 

Anna Kaczanowska, e-mail : anna.kaczanowska@cls.pl , tel : 665 800 832  

mailto:anna.kaczanowska@cls.pl

