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להרפתקאות  לצאת  מוזמנים  אתם 
חדשות בעיר ובטבע עם הרכב שהפך 
מרשימים. לביצועים  הודות  לאגדה 

ה-  יעניק לכם חוויה מאתגרת, 
אוויר. מזג  ובכל  שטח  תנאי  בכל 
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ה- מספק הנאה מלאה מביצועי שטח מאתגרים ביותר. אתם 
ומהאחיזה  ההילוכים  תיבת  שמעבירה  מהעוצמה  ליהנות  מוזמנים 

המושלמת במעבר מנהיגת כביש לנהיגת שטח.
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הגוף הקומפקטי של ה- מאפשר תמרון בשבילים צרים ובין העצים. 
ימים  תא המטען המרווח מאפשר לכם לקחת את כל הדרוש לשהייה של 
מתקפל  מושב  גב  מסעד  כל  האחוריים,  המושבים  את  לקפל  ניתן  בשטח. 
באופן נפרד, כדי לפנות מקום נוסף. כל טיול הופך לחוויה שלא תרצו שתיגמר.
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בזכות שלדת הסולם הקשיחה והחזקה של ה- נשמרת תחושת 
היציבות ותחושת נוחות הנסיעה גם בתנאי דרך קשים במיוחד. דרכים 

רטובות ושלוליות עמוקות רק מוסיפות לריגוש ולהנאה מהנסיעה. 
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תא הנהג תוכנן בקפידה וכל פרט מותאם לסביבת נהיגה נוחה. ההגה ומוט ההילוכים נעים בקלות 
ומאפשרים הפעלה קלה המשפרת את יכולות השליטה שלכם.

נוחות מושלמת. המושבים מרופדים באריג איכותי,  יושבי הרכב  ולכל  העיצוב הפנימי מעניק לך 
הדלתות ולוח המכשירים מעוצבים. לשיפור הנוחות, עומדות לרשותכם דלתות עם נעילה חשמלית, 

חלונות חשמליים קדמיים ומזגן מקורי.
תנוחת הנהיגה מסייעת לכם להישאר רעננים גם בסיומה של נסיעה ארוכה. ה-  מצויד 
במערכת *®ESP )בקרת יציבות( ומערכת ABS )מערכת למניעת נעילת גלגלים( בארבעת הגלגלים 
המקנות שליטה מלאה על הרכב גם בבלימה פתאומית. בזכות שדה הראייה היוצא מן הכלל, הנהג 

מסוגל להגיב במהירות לכל מצב.

.Daimler AG הוא סימן מסחרי רשום של ESP® *

שתי כריות אוויר קדמיות 
שתי כריות ה-SRS הקדמיות מיועדות להשלים את ההגנה שמספקות חגורות הבטיחות 

הקדמיות. הנהג והנוסע הקדמי נדרשים לחגור את חגורות הבטיחות הקדמיות.
שימו לב, אסור לחבר מושבי בטיחות לילדים במושב הנוסע הקדמי. שתי כריות האוויר הקדמיות מוצגות במצב מנופח למטרת 

התיאור בלבד.
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הסרן הקדמי והאחורי הקשיחים מאפשרים לכם ליהנות מאחיזת 
צמיגים תוך שמירה על איזון המרכב. רוצים להתמודד עם שטח 

. מאתגר במיוחד? עשו זאת עם ה-
התמונות להמחשה בלבד. 1617








