
Vær opmærksom på, at det ikke er alle Smartphones/ Tablets der er kompatible med Android Auto™, MirrorLink™ og Apple CarPlay™.  Benyttelse af App’s sker udelukkende via mobiltelefonen. Dataforbrug forudsætter 
at bruger har mobilabonnement tilknyttet med mobildataforbrug.  Android Auto™ er et registreret varemærke der tilhører Google inc. Eksempler på tjenester er Google Maps™ og Google Search™. Du henter app'en 
Android Auto på Google Play™.  Android Auto passer til de fleste smartphones med Android 5.0+. Android Auto er dog ikke introduceret i Danmark endnu. Se yderligere her: www.android.com/auto. MirrorLink™ er  
et registreret varemærke, der tilhører Car Connectivity Consortium LLC. Ønsker du at benytte Mirrorlink, kan du se en liste med kompatible smartphones og app’s her: www.mirrorlink.com. Apple CarPlay™ er et regi-
streret varemærke af Apple Inc. Liste over kompatible iPhones ses her: www.apple.com/ios/carplay/. ESP er et registreret varemærke af DaimlerChrystler AG. Bluetooth er registreret varemærke af Bluetooth SIG, Inc.
Modelprogram og udstyrsspecifikationer (gældende fra maj 2019) kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

SWIFT MONACO
SIKKERHEDSUDSTYR

6 airbags ●

Airbag cut-off i passagerside ●

ESP og traction control ●

ABS med EBD ●

Bremseassistent ●

Servostyring (elektrisk) ●

TPMS (dæktryksovervågning) ●

Tågebaglygte ●

Tågelygter, foran ●

Børnesikrede bagdøre ●

ISOFIX beslag til 2 barnestole ●

Startspærre ●

Højdejusterbare nakkestøtter ●

Trepunktssikkerhedseler på alle pladser ●

Højderegulerbare sikkerhedseler, for ●

Selestrammere med kraftbegrænsere, for ●

Selestrammere på bagsæder (yderste pladser) ●

Selealarm på fører- og passagersæde ●

Selealarm på bagsæde, lysindikation ●

Højderegulerbare forlygter ●

LED kørelys, foran ●

Automatisk nærlys ●

Aktiv fartpilot (ACC) ●

Automatisk nødbremse (AEB) med radar brake support (RBS) ●

UDVENDIGT UDSTYR

16” alufælge, sølv finish ●

Dæk-reparationssæt ●

Dørhåndtag, lakerede ●

Lakerede sidespejle ●

Tonede ruder ●

Sorte ruder, bag ●

Frontgitter, sort ●

Karrrosserifarvede kofangere ●

INDVENDIGT UDSTYR

Interiørindlæg i mat hvid på dørlister og instrumentpanel ●

Dørlommer med integrerede flaskeholdere ●

2 kopholdere, foran og 1 bag ●

Opbevaringsplads mellem forsæderne ●

Læderrat (D-formet) ●

Sportssæder foran ●

Handskerum ●

Solskærme foran ●

Kabinelys ●

Kortlomme bag på passagersæde ●

Hattehylde ●

Splitbagsæde (60/40) ●

FUNKTIONELT UDSTYR

Aircondition ●

Fjernbetjent centrallås ●

El-betjente sideruder, for ●

El-betjente sidespejle med varme ●

Informationsdisplay (udetemperatur, forbrug og ur) ●

Informationsdisplay med 4,2" farvedisplay ●

Multimediesystem med DAB+ radio (7" touchskærm) ●

Bluetooth samt håndfri betjening af mobiltelefonen ●

Bakkamera ●

Navigation (på dansk) ●

Forberedelse til Apple CarPlay™, MirrorLink™ og Android Auto™ ●

Ratkontakter til betjening af audio ●

Dørhøjttalere 4

Varme i forsæderne ●

Højdejusterbart forsæde ●

Højdejusterbart læderrat ●

12V strømudtag i midterkonsol ●

Dag/nat bakspejl med antiblænd ●

Fjernbetjent benzinklapåbner ●

Bagrudevisker med interval ●

Justerbar  viskerrobot ●

Forsinket tænd/sluk af nærlys (Guide me light) ●


