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RAFKNÚINN BORGARJEPPI  
SEM UPPFYLLIR DRAUMANA
Valkostur fyrir þá sem vilja hafa nóg pláss ef fjölgar 
í fjölskyldunni eða framtíðaráformin breytast. Fyrir 
allar skyndihugmyndirnar og ferðlag hringinn í kring
um landið. Aiways U5 er þessi fullkomni val kostur. 
Bíll sem þú hleður áður en þú ferð á stjá. Hallaðu þér 
aftur, teygðu úr þér og njóttu þess að vera til. Njóttu 
ferðarinnar í bíl þar sem hvert smáatriði kemur 
saman í heildrænni mynd. Draumurinn  
er rétt innan seilingar.  
Láttu hann rætast. 

FRAM ÚR  
ÖLLUM VÆNTINGUM



Með hraðhleðslu (90 kW) tekur  
einungis 35 mínútur að hlaða U5  
úr 20% í 80% hleðslu.

Handfrjáls opnun á afturhlera fer fram 
með því að færa fótinn undir afturhluta 
bílsins (Premium). Þegar afturhlerinn  
opnast blasir við flatt gólf farangurs
rýmisins sem gerir hleðslu og affermingu 
bílsins eins einfalda og hugsast getur.

Farangursrýmið er 432 lítrar með  
öll fimm sætin í notkun og 1.555 lítrar 
þegar aftursætisbökin eru felld flöt  
niður að gólfi.

1555 l

432 l

4680 mm

2800 mm

1865 m
m

TÖLUR

Stýrið er klætt örtrefjaleðri og það er  
með aðdrætti og veltustillingu sem auð
veldar þeim sem sest undir stýri að finna 
sína kjörstillingu. 

Bílastæðavarinn (Premium) 
aðstoðar ökumann með einföld
um og sjálfvirkum hætti að leggja 
bílnum í þröng bílastæði.

Tveggja svæða loftfrísk
unarkerfinu er stýrt af snerti
skjánum (Premium) sem auð
veldar ökumanni og far þega í 
framsæti að velja nákvæm lega 
sitt hitastig meðan á akstri 
stendur.

Flestum aðgerðum, allt frá hljómtækjum og sóllúgu til öryggis
búnaðar og loftfrískunarkerfis, er stýrt frá 12,3“ HD snertiskjá. 
Skjárinn er með glampa og kámvörn. Einfalt er að tengja 
snjallsímann í gegnum USB tengi sem gerir kleift að  
stýra leiðsögukerfi og tónlistarspilun með skjánum  
í bílnum.

Staðalbúnaður í U5 er hraðastillir með  
aðlögun, akreinavari, blindblettsvari,  
umferðarvari og sjálfvirk neyðarhemlun.



Það er enga afkima að finna í Aiways U5. Í þessum rúmgóða borgarjeppa er ríkulegur öryggispakki hluti af staðalbúnaði.  
Ekki þarf að greiða sérstaklega fyrir alla skynjarana sem vara ökumann við umferð á blinda svæðinu eða öðrum óvæntum 
uppákomum eða fyrir sjálfvirka hraðastillinn og 360° myndavélina, svo einungis fátt eitt sé nefnt. Í staðalgerðum Aiways U5, 
óháð útfærslum, fylgir ríkulegur búnaður, rúmgott innanrými, þægindabúnaður og mikið akstursdrægi.

Aiways U5 fylgir breitt úrval 
öryggisbúnaðar sem stuðlar  
að öruggari akstri.

Glæsileg sóllúgan er ein sú stærsta  
í þessum stærðarflokki bíla. Hún veitir  
mikilli dagsbirtu inn í farþegarýmið.

Skynjarinn undir afturhluta bílsins er 
virkjaður með fætinum til þess að opna 
rafdrifinn afturhlerann*.

Laglega 360° myndavélin kemur að 
góðum notum þegar lagt er í þröng bíla
stæði. Ökumaður hefur góða yfirsýn á 
stóra 12,3“ LCD skjánum yfir fyrirstöður  
frá öllum sjónarhornum.

Álfelgur eru staðalbúnaður í báðum 
útfærslum U5. 17“ álfelgur í Plus útfærslu 
og tvílitar 19“ álfelgur í Premium.

HELSTI BÚNAÐUR

*Staðalbúnaður í Premium.

STAÐALBÚNAÐUR LANGT UMFRAM VÆNTINGAR

HVÍTUR

GRÁTT (ÁKLÆÐI)
Eingöngu Plus

BLÁR 
Eingöngu Premium

KREMLITAÐ (LEÐUR) 
Eingöngu Premium

FJÓLUBLÁR

SVART (LEÐUR) 
Eingöngu Premium

35 mín.
hraðhleðsla úr 20% – 80% (90 kW)

204 
hestöfl, 150 kW

63 kWh 
rafgeymir

432 l 
farangursrými

410 km 
akstursdrægni (WLTP)

7,5 sek. 
hröðun (0 – 100 km/klst)

16,6 (WLTP)  
orkunotkun í blönduðum akstri

17 (WLTP)  
orkunotkun í blönduðum akstri

35 mín.
hraðhleðsla úr 20% – 80% (90 kW)

204
hestöfl, 150 kW

63 kWh 
rafgeymir

432 l 
farangursrými

400 km 
akstursdrægni (WLTP)

7,8 sek. 
hröðun (0 – 100 km/klst)

PLUS PREMIUM



• Sjálfvirkur bílastæðavari  

• Snertiflipi í miðjustokki fyrir loftfrískunarkerfið  

• Bílastæðaskynjari að framan

• Rafstýrð opnun afturhlera með fæti 

• Rafstýrð sóllúga með sólskyggni 

• Hiti í framsætum 

• Þráðlaus farsímahleðsla 

• Innfelling úr leðri á sætum og hurðum 

• 19” tvílitar álfelgur

HELSTI BÚNAÐUR TIL VIÐBÓTAR VIÐ PLUSHELSTI BÚNAÐUR

PREMIUM

Aiways U5: Orkunotkun 166170 Wklst/km. Akstursdrægni allt að 400410 km (WLTPpróf) – getur breyst með tilliti  
til akst ursmáta og veðuraðstæðna. Gerðir eru fyrirvarar um prentvillur, breytingar og verðbreytingar.

• 360° myndavél 

• 12,3” LCD snertiskjár 

• LED ljós að framan og aftan 

• Hraðastillir með aðlögun og stöðvun  

 og ræsingu vélar 

• Akreinavari 

• Umferðamerkjalesari  

• Sjálfvirk neyðarhemlun 

• Bílastæðavari að aftan 

• Sjálfvirkt tveggja svæða loftfrískunarkerfi 

• Rafstýrt ökumannssæti með 6 stillingum  

• Sjálfvirkir hurðahúnar, litaðir

HELSTI BÚNAÐUR

PLUS

www.vatt.is


