
Pacotes de Opcionais
DAF XF

Opcional Comfort Pack1 Safety Pack Xtra Pack2 Exclusive Pack3

Espelho frontal de aproximação

DPA - Assistente de performance do motorista

Espelho lateral de aproximação

Retrovisores elétricos com desembaçador

DRL - Luzes de condução diurna

Chave tipo canivete multi-função

Freio Motor MX Engine Brake - 490cv

Controle de tração - ASR

Bloqueio diferencial

FUP - Barra frontal anti-intrusão

Vidros elétricos com função one touch e anti-esmagamento

Geladeira

Cab Climate Control

Auxiliar de partida em rampa (HSA)

Climatizador de teto

Para-lama tri-partido completo

Viseira verde translúcida

Viseira verde tranlúcida com acabamento prata

Controle de cruzeiro preditivo (CCP)

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com alerta de colisão frontal (FCW)
e sistema de frenagem de emergência (AEBS)

Controle de estabilidade eletrônico (VSC)

Aviso sonoro de marcha ré

Faróis auxiliares com função Cornering (curva)

Aviso sonoro de saida de faixa (LDWS)

Volante com acabamento prata

Volante com revestimento em couro preto

Volante com revestimento em couro Exclusive

Decoração Argenta

Banco do passageiro Comfort Air

Gaveta inferior de 65l

Colchão principal Xtra

Cortina central

DAF Night Lock

Capas retrovisor na cor da cabine

Maçanetas na cor da cabine

Degraus e caixa de roda na cor da cabine

Air Bag

Kit luxo 6 autofalantes

Revestimento da porta em couro

Banco do passageiro Xtra com revestimento em couro e amortecimento pneumático

Banco do motorista Xtra com revestimento em couro e amortecimento pneumático

Cama beliche

Catwalk estendido

Monitoramento de energia da bateria (BEM)

Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)

Lâmpada de trabalho 5ª roda

Pneus Michelin

Martelo de segurança

Buzinas pneumáticas - Set Duplo

Faróis principais em LED

Reservatório climatizador com escada

 Opcional pode ser adquirido fora dos pacotes pré determinados.
 Item pertencente ao pacote.

*Pacote Safety e Xtra podem ser combinados entre si.
** Informações referentes aos pacotes disponibilizados em Abril/2021. As especifi cações de pacotes podem sofrer alterações sem aviso prévio, consulte sua concessionária DAF.
1 Acabamento Comfort - Cor predominante Preto  | 2 Acabamento Xtra - Cores predominantes Preto e Prata | 3 Acabamento Exclusive - Cor predominante Conhaque

Safety Pack Xtra Pack2 Exclusive Pack3


