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Prediktivní tempomat
Prediktivní tempomat využívá přední radar ke  
snímání prostoru před vozidlem, kameru za čelním 
sklem a GPS údaje z navigačního systému. Díky  
tomu dokáže například na základě rychlostního 
omezení upravit rychlost nebo zpomalit před 
kruhovým objezdem.

Asistent pro manévrování s přívěsem
Pokud potřebujete zaparkovat vůz včetně přívěsu, 
využijte asistenta pro manévrování s přívěsem  
a půjde to snadno a bezpečně. Při pomalém couvání 
systém přebírá kontrolu nad vozidlem a Vám už 
zbývá pouze určit směr, kterým chcete jet. Díky 
panoramatickému kamerovému systému má řidič 
během manévru dokonalý přehled o situaci.

Asistent změny jízdního pruhu 
Díky dvěma radarovým senzorům v zadním 
nárazníku dokáže asistent změny jízdního pruhu, 
který monitoruje prostor po stranách auta a za ním, 
rozpoznat jiná vozidla i těžko rozpoznatelné objekty, 
a to až do vzdálenosti 70 metrů. V závislosti na jejich 
odstupu a rychlosti se systém rozhoduje, jestli má 
varovat řidiče.

Proaktivní ochrana cestujících  
vpředu i vzadu
Tento systém v případě hrozící kolize zabezpečí prostor 
pro cestující, a to nejen za využití radarů umístěných 
v předním a zadním nárazníku. Vůz zabezpečí tak, že 
přitáhne přední bezpečnostní pásy, zavře elektricky 
ovládaná boční okna i střešní okno a spustí varovná 
světla v případě hrozící kolize. Nová funkce reaguje 
také na nebezpečí nárazu zezadu.

Adaptivní vedení v jízdním pruhu
Nová generace adaptivního vedení v jízdním pruhu 
využívá multifunkční kameru umístěnou pod zpětným 
zrcátkem na čelním skle. Slouží k udržení vozidla 
uprostřed jízdního pruhu a v případě potřeby zabrání 
neúmyslnému vyjetí do stran. Systém umí nově 
rozpoznat krajnici vozovky nebo dočasné vodorovné 
dopravní značení např. v případě oprav vozovky.

Parkovací asistent
Pokud asistent rozpozná překážku  
a vyhodnotí hrozící nebezpečí kolize, 
automaticky zabrzdí vozidlo až do 
úplného zastavení. Funkce je dostupná 
ve spolupráci s předními a zadními 
parkovacími senzory.

Rozpoznávání dopravních
značek
Rozpoznávání dopravních značek 
skenuje prostor před vozidlem  
a zjištěné značky porovnává  
s navigačním systémem.

Automatické parkování
Tento asistent minimalizuje starosti s parkováním 
do stísněných prostor. Zvolí vhodné místo v řadě 
příčně nebo podélně zaparkovaných vozů.

Nouzový asistent
Nouzový asistent snižuje riziko nehody například 
v případě náhlého zdravotního kolapsu řidiče tím, 
že zastaví vůz a zapne varovná světla. Tato funkce 
je dostupná pro vozidla vybavená automatickou 
převodovkou DSG.

Asistent při jízdě v koloně
Tato funkce pro vozidla vybavená automatickou 
převodovkou DSG je navržena tak, aby mohla 
převzít řízení vozu v kolonách. Ovládá motor, brzdy 
i řízení, takže se vůz může automaticky rozjíždět, 
brzdit a zatáčet tak, aby následoval pohyb okolních 
automobilů v rychlostech do 60 km/h.


