
Επίπεδο εξοπλισμού: Challenge Επίπεδο εξοπλισμού: Revolution Επίπεδο εξοπλισμού: Takumi Επίπεδο εξοπλισμού: Revolution Top

Κινητήρας: G132 Κινητήρας: G132 Κινητήρας: G132 -> Soft Top / G184-> RF Κινητήρας: G184

i-Stop & i-ELOOP i-Stop & i-ELOOP i-Stop & i-ELOOP i-Stop & i-ELOOP

Αντισκωριακή επίστρωση με κερί Αντισκωριακή επίστρωση με κερί Αντισκωριακή επίστρωση με κερί Αντισκωριακή επίστρωση με κερί

Αμορτισέρ Bilstein

Μπάρα θόλων

Εξωτερικά Προβολείς LED Εξωτερικά Προβολείς LED Εξωτερικά Προβολείς LED Εξωτερικά Προβολείς LED

Ζάντες αλουμινίου Ζάντες αλουμινίου Ζάντες αλουμινίου Ζάντες αλουμινίου

Ζάντες 16 ιντσών - Black Ζάντες 16 ιντσών - Bright Dark (G1132) Ζάντες 16 ιντσών - G132 – Σφυρήλατες ακτίνες Ζάντες 17 ιντσών - Bright Dark

Ζάντες 17 ιντσών - G184 - BBS

Εξωτερικοί καθρέφτες σε απόχρωση Piano Black Πλευρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος Πλευρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος Πλευρικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος

Εξωτερικές χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

Fashion bar - Piano Black Fashion bar - Piano Black Fashion bar - Piano Black Fashion bar - Piano Black

Πίσω ανακλαστήρας Πίσω ανακλαστήρας Πίσω ανακλαστήρας Πίσω ανακλαστήρας

Φώτα ημέρας LED Φώτα ημέρας LED Φώτα ημέρας LED Φώτα ημέρας LED

Οροφή δύο αποχρώσεων (μόνο στο RF)

Εσωτερικά Ταπετσαρίες καθισμάτων σε μαύρο ύφασμα με ασημί ραφές Εσωτερικά Δερμάτινα καθίσματα (μαύρα) με διάτρητη επένδυση Εσωτερικά Δερμάτινα καθίσματα (σκούρο κόκκινο) με διάτρητη επένδυση Εσωτερικά Καθίσματα Recaro

Ρύθμιση κλίσης έδρας καθίσματος οδηγού Ρύθμιση κλίσης έδρας καθίσματος οδηγού Ρύθμιση κλίσης έδρας καθίσματος οδηγού Ρύθμιση κλίσης έδρας καθίσματος οδηγού

Ρύθμιση κλίσης τιμονιού Ρύθμιση κλίσης τιμονιού Ρύθμιση κλίσης τιμονιού Ρύθμιση κλίσης τιμονιού

Ρύθμιση απόστασης τιμονιού Ρύθμιση απόστασης τιμονιού Ρύθμιση απόστασης τιμονιού Ρύθμιση απόστασης τιμονιού

Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα

Δερμάτινη στεφάνη τιμονιού με ασημί ραφές Δερμάτινη στεφάνη τιμονιού με ασημί ραφές Δερμάτινη στεφάνη τιμονιού με ασημί ραφές Δερμάτινη στεφάνη τιμονιού με ασημί ραφές

Ασημί γυαλιστερή ακτίνα τιμονιού Ασημί γυαλιστερή ακτίνα τιμονιού Ασημί γυαλιστερή ακτίνα τιμονιού Ασημί γυαλιστερή ακτίνα τιμονιού

Δερμάτινη επένδυση πόμολου λεβιέ ταχυτήτων Δερμάτινη επένδυση πόμολου λεβιέ ταχυτήτων Δερμάτινη επένδυση πόμολου λεβιέ ταχυτήτων Δερμάτινη επένδυση πόμολου λεβιέ ταχυτήτων

Δερμάτινη επένδυση χειρολαβής χειρόφρενου, με ασημί ραφές Δερμάτινη επένδυση χειρολαβής χειρόφρενου, με ασημί ραφές Δερμάτινη επένδυση χειρολαβής χειρόφρενου, με ασημί ραφές Δερμάτινη επένδυση χειρολαβής χειρόφρενου, με ασημί ραφές

Άνω τμήμα επένδυσης θυρών στο χρώμα του αμαξώματος Άνω τμήμα επένδυσης θυρών στο χρώμα του αμαξώματος Άνω τμήμα επένδυσης θυρών στο χρώμα του αμαξώματος Άνω τμήμα επένδυσης θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

Κεντρικό τμήμα επένδυσης θυρών σε μαύρο PVC με ασημί ραφές Κεντρικό τμήμα επένδυσης θυρών σε μαύρο PVC με ασημί ραφές Κεντρικό τμήμα επένδυσης θυρών σε μαύρο PVC με ασημί ραφές Κεντρικό τμήμα επένδυσης θυρών σε μαύρο PVC με ασημί ραφές

Ασημί εσωτερικές χειρολαβές θυρών Ασημί εσωτερικές χειρολαβές θυρών Ασημί εσωτερικές χειρολαβές θυρών Ασημί εσωτερικές χειρολαβές θυρών

Ασημί γυαλιστερό περίγραμμα πλήκτρου εκκίνησης Ασημί γυαλιστερό περίγραμμα πλήκτρου εκκίνησης Ασημί γυαλιστερό περίγραμμα πλήκτρου εκκίνησης Ασημί γυαλιστερό περίγραμμα πλήκτρου εκκίνησης

Χειροκίνητος κλιματισμός Αυτόματος κλιματισμός Αυτόματος κλιματισμός Αυτόματος κλιματισμός

Έγχρωμη οθόνη 7" Οθόνη 7"  με μαύρο περίγραμμα Οθόνη 7" με μαύρο περίγραμμα Οθόνη 7"  με μαύρο περίγραμμα

2 ποτηροθήκες 2 ποτηροθήκες 2 ποτηροθήκες 2 ποτηροθήκες

HMI Commander HMI Commander HMI Commander HMI Commander

Χειριστήρια στο τιμόνι - (Ηχοσύστημα & Bluetooth) Χειριστήρια στο τιμόνι (Ηχοσύστημα & Bluetooth) Χειριστήρια στο τιμόνι (Ηχοσύστημα & Bluetooth) Χειριστήρια στο τιμόνι (Ηχοσύστημα & Bluetooth)

Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

Διακοσμητικά μαρσπιέ  (μαύρο πλαστικό με ασημί ένθετο) Διακοσμητικά μαρσπιέ  (μαύρο πλαστικό με ασημί ένθετο) Διακοσμητικά μαρσπιέ  (μαύρο πλαστικό με ασημί ένθετο)

Ασφάλεια Μετωπικοί και πλευρικοί αερόσακοι Ασφάλεια Μετωπικοί και πλευρικοί αερόσακοι Ασφάλεια Μετωπικοί και πλευρικοί αερόσακοι Ασφάλεια Μετωπικοί και πλευρικοί αερόσακοι

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS) Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS) Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS) Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS)

DSC με σύστημα ελέγχου πρόσφυσης DSC με σύστημα ελέγχου πρόσφυσης DSC με σύστημα ελέγχου πρόσφυσης DSC με σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

Έλεγχος τυφλών γωνιών (BSM) με προειδοποίηση πίσω 

διασταυρούμενης κυκλοφορίας (RCTA)

Έλεγχος τυφλών γωνιών (BSM) με προειδοποίηση πίσω 

διασταυρούμενης κυκλοφορίας (RCTA)

Έλεγχος τυφλών γωνιών (BSM) με προειδοποίηση πίσω 

διασταυρούμενης κυκλοφορίας (RCTA)

'Προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDWS) Προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDWS) Προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDWS)

Προειδοποίηση απόσπασης προσοχής του οδηγού (DAA) Προειδοποίηση απόσπασης προσοχής του οδηγού (DAA)

Εμπρός υποβοήθηση πέδησης στην πόλη SCBS  (AEB) Εμπρός υποβοήθηση πέδησης στην πόλη SCBS  (AEB)

Αναγνώριση οδικής σήμανσης (TSR) Αναγνώριση οδικής σήμανσης (TSR)

Πίσω υποβοήθηση πέδησης στην πόλη (SCBS-R) Πίσω υποβοήθηση πέδησης στην πόλη (SCBS-R)

Κάμερα οπισθοπορείας Κάμερα οπισθοπορείας

Άνεση Πλήκτρο εκκίνησης κινητήρα Άνεση Πλήκτρο εκκίνησης κινητήρα Άνεση Πλήκτρο εκκίνησης κινητήρα Άνεση Πλήκτρο εκκίνησης κινητήρα

Υπολογιστής ταξιδίου Υπολογιστής ταξιδίου Υπολογιστής ταξιδίου Υπολογιστής ταξιδίου

Είσοδος χωρίς κλειδί Είσοδος χωρίς κλειδί Είσοδος χωρίς κλειδί Είσοδος χωρίς κλειδί

Cruise control Cruise Control Cruise Control Cruise Control

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέφτες Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέφτες Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέφτες Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέφτες

Σύστημα πλοήγησης Σύστημα πλοήγησης Σύστημα πλοήγησης

Αισθητήρες παρκινγκ πίσω Αισθητήρες παρκινγκ πίσω Αισθητήρες παρκινγκ πίσω

Θερμαινόμενο κάθισμα Θερμαινόμενο κάθισμα Θερμαινόμενο κάθισμα

Αισθητήρας βροχής και φωτεινότητας Αισθητήρες βροχής και φωτεινότητας Αισθητήρες βροχής και φωτεινότητας

Εσωτερικός καθρέφτης με χειροκίνητη αντιθαμβωτική λειτουργία Αυτόματη αντιθαμβωτική λειτουργία εσωτερικού καθρέφτη Αυτόματος αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης Αυτόματος αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης

Προσαρμοζόμενοι προβολείς LED (ALH) Προσαρμοζόμενοι προβολείς LED (ALH) Προσαρμοζόμενοι προβολείς LED (ALH)

Ηχοσύστημα 6 ηχεία Ηχοσύστημα 9 ηχεία Ηχοσύστημα 9 ηχεία Ηχοσύστημα 9 ηχεία

Bose Audio Bose Audio Bose Audio

Υποδοχή AUX Υποδοχή AUX Υποδοχή AUX Υποδοχή AUX

DAB DAB DAB

2x USB 2η θύρα USB 2η θύρα USB 2η θύρα USB

Ραδιόφωνο Ραδιόφωνο Ραδιόφωνο Ραδιόφωνο

Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth

Apple CarPlay & Android Auto Apple CarPlay & Android Auto Apple CarPlay & Android Auto Apple CarPlay & Android Auto

Διαφορά από το προηγούμενο ΜΥ2019

Διαφορά σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση.

ΝΕΟ ΜΧ-5 ΜΥ2020


