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2022 GMC YUKON DENALI XL 6.2 V8 A10  

Onyx Black 

Méretek: Hosszúság:5720 mm, Magasság:1943 mm, Szélesség: 2057 mm 

Főbb jellemzők 

Motor: 6.2 literes EcoTec3 V8 motor, 420 LE 5600 ford./perc [624 Nm] 4100 ford./perc mellett 
 

Váltó: 10 sebességes automata  

Hajtás: 2WD-4WD kapcsolható összkerék hajtás 

Extra Lista:  

Denali Reserve Package 
Fejlett technológiai csomag tartalma: 
- Ajtózár és reteszpajzsok 
- Dőlésérzékelő 
- A jármű belső mozgásérzékelője 
- Önhajtású kürt 
- Üvegtörés-érzékelők a hátsó negyedüvegben és a csomagtérajtó ablakában 
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- Panorámás elektromos napfénytető 
- Elektromosan behúzható fellépők, megvilágított külső világítással 
- 22" fényes megmunkált alumínium kerekek prémium fényezéssel 
- Prémium képességcsomag Active Response 4WD tartalommal (csak 4WD modell): 

 
Air Ride adaptív felfüggesztés: 

- A menetmagasság-szabályozás és a változtatható légrugók felhőszerű kényelmet biztosítanak, 
akár könnyű, akár nehéz terhet hordoz 

- A jármű egy vagy két hüvelykkel megemelkedhet a jobb hasmagasság érdekében alacsony 
sebességnél – ideális terepen történő manőverezéshez (csak 4WD) 

- A jármű két hüvelykkel le is süllyeszthető a könnyű be-/kiszállás és a rakomány berakodása 
érdekében 

Active Response 4WD rendszer: 
- Ezt a rendszert úgy tervezték, hogy segítse a vezetőt magabiztosan manőverezni csúszós vagy 

terepen is, zökkenőmentesen juttatva optimális nyomatékot minden kerékhez, hogy javítsa a 
tapadást. 

- A rendszer négy teljesen integrált funkcióból áll, amelyek együtt működnek a tapadás 
optimalizálása érdekében: AutoTrac ® 2 sebességes sebességváltó, Traction Select (vezetési 
mód vezérlés), Stabilitrak ® (fékalapú) és elektronikus korlátozott csúszású differenciálmű 
(eLSD). 

 

 

 

Alapfelszereltség:  

• GMC Pro Safety Plus 

• Sávváltási figyelmeztetés oldalsó holtzóna riasztással  

• Sáveltartási asszisztens sávelhagyásra figyelmeztetéssel  

• Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés 

• Automatikus vészfékezés  

• Elülső ütközés riasztás  

• Hátsó parkolásasszisztens  

• Következő távolságjelző  
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• Első gyalogos fékezés  

• IntelliBeam ® 
 

Mechanikai 

• 6,2 literes V8-as motor 

• Alumínium blokk 

• Közvetlen befecskendezés 

• Változó szelepvezérlés 

• 10 sebességes automata sebességváltóval párosítva 

• 10 sebességes automata váltó 

• Elektronikus vezérlés túlhajtással 

• Tartalmazza a Traction Select rendszert, beleértve a vontatást/vontatást 

• 3.23 hátsó tengely áttétel 

• Kulcs nélküli indítás 

• Motor levegőszűrő monitor 

• Mechanikus, korlátozott csúszású hátsó differenciálmű 

• Amikor a differenciálmű jelentős keréksebesség-különbséget érzékel, blokkol, így a két 
hátsó kereket egyszerre forgatja a nagyobb tapadás érdekében 

• Újraelosztja az erőt a hajtott kerekek között, így nagyobb irányítást biztosít 

• Segíti járművét a nehéz terepen azáltal, hogy a hátsó kerekeket együtt mozgatja 

• Elektronikus Precision Shift 

• Fejlett gomb és kapcsoló alapú átviteli interfész 

• Autotrac ® 2 sebességes osztómű 

• AUTO módban 2WD módban marad, amíg a rendszer nem észleli a kerék megcsúszását 

• Automatikusan bekapcsolja a 4WD-t, amíg vissza nem nyeri a tapadást 

• Lehetővé teszi a vezetőnek a menet közbeni váltást 2WD-ről 4WD-re bármilyen 
sebességnél 

• Nagy teherbírású 800-as hidegindító amperes akkumulátor 

• Karbantartásmentes, leállás elleni védelemmel és megtartott tartozékteljesítménnyel 

• 220 amperes generátor 

• 4 kerék meghajtású 

• Külső segédváltó olajhűtő 

• Nagy teherbírású levegő-olaj hűtő 

• Segít megelőzni a sebességváltó túlmelegedését 

• Optimális sebességváltó-teljesítményt biztosít még nagy terhelés mellett is, vagy utánfutó 
vontatásakor 

• Külső motorolaj hűtő 

• Nagy teherbírású levegő-olaj hűtő 

• Segíti a motort a csúcsteljesítmény hatékony elérésében 

• Segít megelőzni az esetleges motorolaj meghibásodást nagy teljesítményű vezetés vagy 
terhelés alatt 

• Mágneses menetvezérlés (Magneride) 
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• Vezetés közben külön-külön figyeli az egyes kerekeket, ezredmásodpercenként beállítja 
a függőleges felfüggesztést a sima futás érdekében 

• Továbbfejlesztett vezetés és kezelhetőség különféle útfelületi körülmények között 

• Elektromágnesességet használ a csappantyú folyadék tulajdonságainak 
megváltoztatására (nincs mozgó szelep) 

• Javítja a tapadást és pontosabb kormányzást tesz lehetővé 

• Felfüggesztés, első tekercs-over-sokk stabilizátorrúddal 

• Felfüggesztés, hátsó többlengőkar tekercsrugóval 

• 4 kerék blokkolásgátló tárcsafékek 

• Kettős kimenetű kipufogó 

• Kettős rendszer kettős polírozott rozsdamentes acél hegyekkel 

• Mechanikus emelő szerszámokkal 
 

Belső 

• 10,2 hüvelykes átlós GMC Premium Infotainment rendszer beépített Google-lal 

• 10,2" képátlójú GMC Premium Infotainment System beépített Google rendszerrel, 
többérintéses kijelzővel, AM/FM/SiriusXM rádióval 

• Bluetooth ® streaming audio zenéhez és bizonyos telefonokhoz 

• Vezeték nélküli Apple CarPlay™ képesség kompatibilis telefonokhoz  

• Vezeték nélküli Android Auto ™ képesség kompatibilis telefonokhoz  

• Testreszabhatja és kezelheti a szórakoztatás és a járműfunkciók beállításait a 10,2 
hüvelykes átlós érintőképernyőn keresztül 

• Használhat, vezérelhet és kezelhet egyes okostelefon-alkalmazásokat az Infotainment 
rendszeren keresztül 

• Hangvezérelt technológia telefonhoz 
. 

• 10,2" átlós, többszínű, újrakonfigurálható Infotainment képernyő 

• Bose ® 14 hangszórós Surround CenterPoint ® audiorendszerrel 

• Wi-Fi ® hotspot képes 

• Krómozott ajtókilincsek karosszériaszín csíkkal 

• Ülésborítás, perforált bőr bevonatú 

• Memória beállítások 

• Felidéz 2 előre beállított vezetői beállítást a 8 irányú elektromos vezetőüléshez, a külső 
visszapillantó tükrökhöz, valamint az elektromosan dönthető és a teleszkópos 
kormányoszlophoz 

• Nyomja meg az 1-es vagy 2-es memóriagombot a beállítások programozásához és 
előhívásához 

• További opcionális felszerelésre lehet szükség 

• Elektromos kioldású második sor ülések 

• Tartalmazzon egy kioldót, amellyel kényelmesen, egy gombnyomással összecsukhatja 
és billentheti az üléseket 

• További opcionális felszerelésre lehet szükség 
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• Erőteljes, 60/40 arányban osztott, lehajtható harmadik sor pad ülés 

• Az osztott hajtogatási funkció lehetővé teszi, hogy mindkét oldal egymástól függetlenül 
lehajtható 

• Működtesse az áramellátást a felső konzolról vagy a raktérről 

• További opcionális felszerelésre lehet szükség 

• Fűtött vezető és első utasülések 

• Egy gombnyomással felmelegítheti a párnákat és az üléstámlákat többszintű 
hőmérséklet-szabályozással 

• Egyénileg irányítható 

• Fűtött és szellőztetett vezető- és első utasülések 

• Nyáron hűvös, télen pedig meleg marad ezekkel a fűtött és szellőző üléspárnákkal és 
üléstámlákkal 

• A különálló gombok lehetővé teszik, hogy 3 meleg vagy hűtés fokozat közül válasszon 

• Fűthető második sor külső ülések 

• Egy gombnyomással felmelegítheti a párnákat és az üléstámlákat 

• Kényelmet biztosít hideg időben a második sor külső üléssorában ülő utasok számára 

• Az utasok saját kezelőszervekkel rendelkeznek a tökéletes hőmérséklet beállításához 

• 10 irányú elektromos vezető- és első utasülések 

• 8 irányban elektromosan állítható vezető- és első utasüléseket tartalmaz, kétirányú 
elektromos deréktájival 

• Biztonsági figyelmeztető ülés 

• Bal, jobb vagy mindkét oldali ülés vibrációs impulzusait használja, hogy segítsen 
azonosítani a lehetséges ütközések irányát, így gyorsan intézkedhet 1 

• Átválthat sípoló ütközések elkerülésére vonatkozó figyelmeztetésekre is 

• Elektromosan csúszó középkonzol 

• A fej feletti elektromos kapcsoló lehetővé teszi, hogy a középkonzol akár 10"-ig 
hátracsúsztassa a nagyobb tárgyakat az első ülések közé. 

• Hátrafelé a rejtett tárolófiókhoz való hozzáférés segíthet a kisebb tárgyak biztonságban 
tartásában 

• Manuálisan eltolható kartámaszt tartalmaz 

• USB portok  

• Szőnyegpadlós szőnyegek 

• Kivehető színes gombos padlószőnyegek az első és a második sorhoz 

• Szőnyegpadló burkolat 

• Világos küszöblemezek 

• Első és hátsó ajtók 

• Elektromos dönthető és teleszkópos kormányoszlop 

• Lehetővé teszi a vezető számára, hogy a kormánykereket felfelé vagy lefelé, a 
kormányoszlopot pedig előre vagy hátra állítsa 

• Használja az illesztőprogram memóriáját a memóriabeállítások mentéséhez és 
előhívásához 

• Extra kényelmet biztosít a járműbe való be- és kiszálláskor 

• Bőrborítású kormánykerék 

• Fűthető kormánykerék 

• A kormányon lévő gomb megnyomásával manuálisan is be- és kikapcsolható 
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•  Kormánykerékre szerelt kezelőszervek 

• Lehetővé teszi a vezető számára, hogy könnyen kezelje a Vezetői Információs 
Központot, a sebességtartó automatikát, az ütközési figyelmeztető 1. jelzőrendszert, és a 
fűtött kormánykereket (ha van) 

• 12" átlós színes Vezető Információs Központ 

• Következő távolságjelző 

• Megjeleníti a távolságot másodpercben a jármű és a követett észlelt jármű között 1 

• Ez segíthet eldönteni, hogy túl szorosan követi-e a követést 

• 15" átlós többszínű Head-Up kijelző 

• A jármű adatait a szélvédőre vetíti alacsonyan a vezető látószögébe, hogy segítsen az 
úton tartani a tekintetét 

• Kiválaszthatja a megjelenítendő legfontosabb járműinformációkat 

• Vezeték nélküli Apple CarPlay/Wireless Android Auto képesség kompatibilis telefonokhoz 

• Figyelmeztető hangok 

• Kapcsolja be a fényszórót, kapcsolja ki a vezető és a jobb első utas biztonsági övét, és 
kapcsolja be az irányjelzőt 

• Elektromos ablakemelők gyorshajtással fel/le 

• Gyorsan felemeli vagy leengedi az ablakot egy gombnyomással 

• Ha a rendszer akadályt észlel, a becsípődésgátló funkció automatikusan visszafordul 

• Elektromos ablakemelők gyorslehajtással az első utasoldalon 

• Gyorsan leengedi az ablakot egy gombnyomással 

• Ha a rendszer akadályt észlel, a becsípődésgátló funkció automatikusan visszafordul 

• Elektromos ablakemelők hátsó gyorslehajtással 

• Gyorsan leengedi az ablakot egy gombnyomással 

• Ha a rendszer akadályt észlel, a becsípődésgátló funkció automatikusan visszafordul 

• Elektromos ajtózárak 

• Programozható 

• Lehetővé teszi az ajtók egyszerű zárását és nyitását, akár a vezetőülésről vagy az első 
utasülésről, akár kívülről a kulcstartó segítségével 

• A reteszelő védelem segít elkerülni a kulcstartó bezárását a járműben 

• Hátsó gyermekbiztonsági ajtózárak 

• Bekapcsolt állapotban megakadályozza, hogy az utasok a jármű belsejéből nyissa ki a 
hátsó ajtókat 

• Kulcs nélküli nyitás 

• A birtokában lévő kulcstartóval bezárja és kinyitja a jármű ajtaját anélkül, hogy 
használnia kellene a kulcstartót, növelve a kényelmet 

• A reteszelő védelem segít elkerülni a kulcsok bezárását a járműben 

• Távoli indítás 

• Indítsa be járművét távolról, és szálljon be egy kényelmesen fűtött vagy hűtött járműbe, 
az időjárástól és az előre beállított preferenciáktól függően 

• Bezárja az ajtókat és felkapcsolja a parkolólámpákat, miközben a motor jár 

• Ha fel van szerelve, bizonyos időjárási körülményektől függően az ülésfűtések is 
aktiválhatók 

• Tempomat 

• Fenntartja a kiválasztott sebességet vezetés közben 
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• Automatikusan kikapcsol, ha a jármű kipörgésgátló rendszerének korlátoznia kell a 
kerekek kipörgését csúszós felületen, vagy ha a StabiliTrak ® stabilitásvezérlő rendszer 
szembejövő megcsúszást észlel 

• Sebességfunkciók beállítása és folytatása 

• Univerzális otthoni távirányító 

• 3 csatornás programozható 

• Kényelmesen aktiválja a kompatibilis eszközöket, például garázskapunyitókat, biztonsági 
rendszereket és otthoni automatizálási eszközöket a járművéből 

• USB adatportok 

• Tartalmaz 2 USB portot (egy A típusú és egy C típusú) és a műszerfal alsó rekeszében 
található 

 

• USB portok a hátsó utasok számára 

• 2 a középkonzol hátulján (mind a C típusú, mind a töltés csak); módosítsa a töltést és az 
adatokat a hátsó ülés média megrendelésekor 

• 2 a harmadik sorban (mindkettő C típusú és csak tölthető) 
 

• Háromzónás automata klíma 

• Automatikusan fenntartja a kiválasztott hőmérsékletet a vezető, az első utas és a hátsó 
utasok számára 

• Hátsó klíma 

• Hátsó ablak páramentesítő 

• Segít megőrizni a hátsó kilátást a ködtől vagy a fagytól 

• Melegítő rácsot használ, amely segít eltávolítani a ködöt vagy a fagyot a hátsó ablakról 

• Elektromos lopásgátló rendszer 

• Segít megakadályozni az illetéktelen behatolást, segít megvédeni járművét és annak 
tartalmát 

• Mozgásképtelenné teszi a motort, hogy megakadályozza a lopást 

• Megszólaltatja a kürtöt és villogtatja az irányjelzőket, ha valaki megpróbálja kinyitni a 
járművet a megfelelő kulcs vagy távirányító nélkül 

• 120 voltos konnektorok 

• Két kivezetés a középkonzol és a csomagtér hátulján található 

• 12 voltos konnektor 

• A műszerfal közepén található 

• Automatikusan elsötétülő belső visszapillantó tükör 

• Automatikusan elsötétíti a belső visszapillantó tükröt, ha erős fényt érzékel hátulról 

• Ha a fényszóró vakító fénye már nem érzékelhető, a tükör visszatér normál állapotába 

• Vezető- és utasoldali napellenző megvilágított tükrökkel 

• Tartalmazzon fedett tükröket 

• Felső segédfogantyúk 

• A vezető és az első utas a tetőburkolatban található 

• Belső világítás 

• Vezetőoldali és utasoldali ajtókapcsoló késleltetett belépés funkcióval 

• Kupola fény 

• Térképlámpák az első és a második üléssoron 
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• Csomagtérvilágítás, ajtókilincs vagy távirányítós kulcsnélküli bejáratú, megvilágított 
bejárat 

 

Külső 

• 20"-os 6 küllős, többdimenziós polírozott alumínium kerekek 

• Négyévszakos blackwall gumikkal párosítva 

• 20"-os négyévszakos blackwall gumik 

• P275/60R20 

• További opcionális felszerelésre lehet szükség 

• 17" teljes méretű acél pótkerék 

• Tartalék gumi hordozó 

• Zárható csörlő típusú, hátul a keret alatt található 

• 17"-os négyévszakos blackwall pótgumi 

• P265/70R17 

• Világos tetőre szerelhető oldalsó sínek 

• Javítja járműve megjelenését 

• Felső aktív aero redőnyök 

• A redőnyök nagy sebességnél automatikusan becsukódnak, hogy javítsák az 
aerodinamikát 

• A redőnyök kisebb fordulatszámon újra kinyílnak, vagy amikor a motortér hűtéséhez 
szükséges 

• Az elülső panelen található 

• Szatén króm karosszéria díszlécek 

• Elülső homlokfal 

• LED-es fényszórók 

• Biztosítson világos, intenzív fénysugarat, hogy megvilágítsa az utat 

• Segítsen javítani a kilátást az úton gyenge fényviszonyok mellett 

• LED ködlámpák 

• Kedvezőtlen vezetési körülmények között segít minimalizálni a tükröződést 

• LED-es hátsó lámpák 

• Segítsen javítani a láthatóságot gyenge fényviszonyok mellett 

• Karosszériaszínben fűthető, vezetőoldali automatikusan elsötétülő elektromos külső tükrök 

• Mindkét tükör fűtött és aktiválódik, amikor a hátsó páramentesítő be van kapcsolva, így 
segít megtisztítani őket a jégtől, hótól és fagytól, és javítja a kilátást. 

• A teljesítménybeállítások lehetővé teszik mindkét oldalsó tükör mozgatását egy 
gombnyomással 

• Az elektromosan összecsukható funkció lehetővé teszi a tükrök behajtását 

• Az automatikus elsötétülés funkció automatikusan beállítja a külső tükröt, amikor az erős 
fényt érzékel hátulról 

• Testszínű tükörsapkák 

• Akusztikus laminált üveg 

• Segít távol tartani a forgalomtól és az út zajától 

• Csillapítja a kívülről jövő hangokat, hogy csendes utazást biztosítson 
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• Üveg, szélvédő árnyékoló szalag 

• Mélyen színezett üveg 

• Színezett a hátsó oldalsó ablakok és a hátsó csomagtérajtó ablaka 

• Üveg, vezető és első utas laminált első ajtó ablak 

• Rainsense automata ablaktörlők 

• Automatikusan bekapcsol, ha az érzékelők különböző mértékű csapadékot észlelnek a 
szélvédőn 

• A szakaszos funkció beállítja az ablaktörlők sebességét, hogy segítsen tisztán tartani a 
szélvédőt különféle körülmények között 

• Hátsó szakaszos ablaktörlő 

• Változó sebesség 

• Tisztán tartja a hátsó ablakot, hogy javítsa a láthatóságot 

• Kihangosítható elektromos csomagtérajtó embléma vetítéssel 

• Kinyitja a csomagtérajtót, amikor a rendszer érzékeli a kulcstartót, és a vezető a lábát a 
hátsó lökhárító alá helyezi 

• A memóriamagasság funkció lehetővé teszi, hogy beállítsa, hogy milyen magasra nyíljon 
a kapu 

• Megnyomhatja a csomagtérajtó nyitógombját is a kulcstartón, vagy használhatja a külső 
kioldó gombot 

Biztonság 

• IntelliBeam 

• A környező forgalmi viszonyoknak megfelelően képes automatikusan be- és kikapcsolni 
a jármű távolsági fényszóróit 

• Automatikus vészfékezés 

• Együttműködik az elülső ütközési riasztással, hogy elkerülje vagy csökkentse a frontális 
ütközést az észlelt járművel, amelyet követ 

• A kameratechnológiát az erős vészfékezés automatikus biztosítására vagy a vezető erős 
fékezésének fokozására használják 

• Ez a funkció 50 mph alatti sebességnél működik 

• Hill Start Assist 

• Ha megáll egy lejtőn, ez a funkció a másodperc töredékéig benyomva tartja a féket, 
amikor a fékpedálról a gázpedálra vált. 

• Automatikusan kiold, ha lenyomja a gázpedált 

• Akadályozza meg a jármű visszagurulását, miközben a vezető a lábát a fékről a 
gázpedálra teszi 

• Hill Descent Control 

• Blokkolásgátló féket használ a sima, szabályozott süllyedés érdekében 

• Segít a vezetőnek megőrizni az uralmat a jármű felett a fékpedál lenyomása nélkül 

• A kormánykeréktől balra lévő kapcsolósoron lévő gomb megnyomásával aktiválódik 

• StabiliTrak, elektronikus menetstabilizáló rendszer kipörgésgátlóval 

• A fékek és a motor nyomatékának beállításával automatikusan segíti az irányíthatóság 
javítását, különösen vészhelyzeti manőverek során, hogy segítsen a kívánt úton maradni 

• Akkor aktiválódik, amikor a jármű érzékelői különbséget észlelnek a vezető által tervezett 
út és a jármű tényleges haladási iránya között 
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• Tartalmazza a kipörgésgátlót, amely észleli a kerekek csúszását, és fékező nyomást 
gyakorol és/vagy csökkenti a motor teljesítményét, hogy segítse a vezetőt megőrizni az 
irányítást, amikor nedves vagy havas utakon gyorsul. 

• Tartalmazza a fékasszisztenst, amely érzékeli, hogy a vezető milyen erősen és gyorsan 
nyomja le a fékpedált, és szükség esetén extra fékasszisztenst biztosít 

• Utánfutó lengésszabályozás 

• Segít megelőzni az utánfutó kilengését azáltal, hogy felügyeli a vezető kormányzását, 
majd automatikusan működteti az utánfutó fékjét 

• LED-es nappali menetjelző lámpák 

• Világít, ha a jármű jár, és a fényszórók ki vannak kapcsolva 

• Tartalmazza az automatikus külső lámpavezérlést 

• 7 légzsák (elülső kagylós ülések szükségesek) 

• Elülső légzsákok a vezető és az első külső utas számára 

• Az ülésre szerelt oldallégzsákok a vezető és az első külső utas számára 

• A vezetőülésbe szerelt oldallégzsák (vödörülések szükségesek) 

• Fejfüggönylégzsákok első és hátsó külső ülésekhez 

• Tartalmazza az első külső utasérzékelő rendszert az elülső utasoldali légzsákhoz, és egy 
állapotjelző lámpát világít, amely jelzi, hogy a légzsák be van-e vagy kikapcsolva 

• Első külső utasérzékelő rendszer az elülső külső utasoldali légzsákhoz  

• Hátsó ülés emlékeztető 

• Segít emlékeztetni a vezetőt, hogy ellenőrizze a hátsó ülés(eke)t, mielőtt elhagyja a 
járművet 

• Akkor aktiválódik, amikor a hátsó ajtókat 10 perccel a jármű bekapcsolása előtt vagy 
bármikor kinyitják és becsukják 

• Bizonyos körülmények között a jármű kikapcsolása után 5 hangjelzést ad, és vizuális 
üzenetet jelenít meg a Vezető Információs Központban 

• A jármű minden egyes be- és kikapcsolásakor csak egyszer aktiválódik, és egy második 
út alkalmával újra kell aktiválni 

• OnStar ® és GMC Connected Services képes 

• LATCH rendszer 

• Az alsó horgonyok és hevederek gyerekeknek rendszer megkönnyíti a kompatibilis 
gyermekülések felszerelését és rögzítését 

• Első gyalogos fékezés 

• Segít elkerülni vagy csökkenteni az ütközés súlyosságát egy gyalogossal, akit 
közvetlenül Ön előtt észlel 

• Gyalogos figyelmeztetést ad, és még automatikusan is képes erős vészfékezést 
biztosítani, vagy fokozni a vezető erős fékezését 

• A rendszer nappal 50 mph alatti sebességgel működik 

• Korlátozott éjszakai és rossz látási teljesítményt nyújt 

• Első és hátsó parkolóasszisztens 

• Távolságra figyelmeztető jelzést adhat a jármű előtt vagy mögött észlelt közeli tárgyakra, 
hogy segítsen a parkolásban és kis sebességnél elkerülje az ütközéseket 1 

• Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés 

• Elülső ütközés riasztás 
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• Figyelmeztetheti, ha potenciális frontális ütközést észlel egy Ön által követett járművel, 
így gyorsan intézkedhet  

• A csomagtérajtó figyelmeztetést is küldhet, ha túl közelről követi a járművet 

• Lane Keep Assist sávelhagyásra figyelmeztető funkcióval 

• Rövid, finom kormányforgatással figyelmezteti Önt, ha esetleg véletlenül kisodródik az 
észlelt sávvonalakból, így kormányozhat, hogy biztonságosan a sávjában maradjon  

• Szükség esetén további sávelhagyásra figyelmeztető figyelmeztetéseket kaphat 

• A rendszer riasztásai nem jelennek meg, ha használja az irányjelzőt, vagy azt észleli, 
hogy szándékosan elhagyja a sávot 

• Hátsó gyalogos figyelmeztetés 

• Segíthet figyelmeztetni a közvetlenül a jármű mögött észlelt gyalogosokra, így gyorsan 
intézkedhet  

• A rendszer akkor működik, ha nappal hátramenetben van 

• Korlátozott éjszakai és rossz látási teljesítményt nyújt 

• HD Surround Vision 

• Több kamerát használ, hogy digitális felülnézeti képet jelenítsen meg a jármű körüli 
területről a hátsó kamerával vagy az elölnézetekkel együtt 

• Alacsony sebességgel működik, és segíthet a parkolásban és a közeli tárgyak 
elkerülésében 

• A fényképezőgép kijelzőjén további nézeteket is kiválaszthat 

• Kapcsolási útmutató 

• A Rear Vision Camera kijelzőt használja, hogy útmutatást adjon a jármű és az utánfutó 
beállításához 

• Kameranézetet biztosít az utánfutó rövid ellenőrzéséhez vezetés közben 

• Sávváltás figyelmeztetés oldalsó holtzóna figyelmeztetéssel 

• Oldalsó tükör vizuális riasztást adhat, ha egy mozgó jármű gyorsan közeledik, vagy az 
oldalsó vak zónában van 

• Segítségével elkerülheti a sávváltásos ütközéseket 

• Csat a Drive-hoz 

• Megakadályozza a jármű eltolását a Parkolásból mindaddig, amíg a vezető biztonsági 
öve nincs becsatolva 

• Ösztönzi a biztonsági öv használatát 

• 20 másodperc után lejár, és a Beállítások vagy a Teen Driver menüben kapcsolható be/ki 

• Tini sofőr 

• Ezzel a konfigurálható funkcióval aktiválhatja a kulcstartóhoz társított személyre 
szabható járműbeállításokat, amelyek elősegítik a jobb vezetési viselkedést 

• Korlátozhat bizonyos járműfunkciókat, és automatikusan bekapcsol bizonyos biztonsági 
rendszereket, ha a jármű fel van szerelve 

• A járműbe épített jelentési kártya tájékoztatást nyújt a vezetési szokásokról, és segít 
folytatni az új vezető képzését 

• Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer 

• Figyeli az egyes gumiabroncsok nyomását, és figyelmezteti Önt, ha egy vagy több 
gumiabroncsban alacsony a nyomás 
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