T-Cross Life 1,0 TSI 70 kW 5G
Kód vozu 5KAFK3

Cena
T-Cross Life 1,0 TSI 70 kW 5G
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Celková
cena
Cenové
zvýhodnění
Speciální
cena

486 899,99 Kč
29 899,99 Kč
457 000,- Kč
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Motor
999 cm2 Přední pohon Manuální 5 st.
Výkon 70 kW / 95 PS
Benzin:
Spotřeba paliva - kombinovaná: 5,80 l/100km
Emise CO2 - kombinované: 133 g/km
Celkem
Emise CO2 - kombinované: 133 g/km
Emise NOx: 0,0390 g/km

Vnější lak
šedá

Šedá Urano

Potah sedadel
Čalounění: Černá Titan
Přístrojová deska: Černá Titan
Koberce: Černá Titan
Potah: Černá Titan
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0,- Kč

Výbavy
Palubní literatura v českém jazyce
Elektronický stabilizační program ESP
s impulsem do řízení, ABS, ASR, EDL a EDTC
Rezervní kolo dojezdové
Sada nářadí a zvedák vozu
Výstražný trojúhelník
Multifunkční volant v kůži
ISOFIX na sedadle spolujezdce
- příprava pro upevnění dětské sedačky na sedadle spolujezdce
Zcela sklopné opěradlo spolujezdce
Výškově nastavitelná přední sedadla
- manuálně nastavitelná
Dělená sklopná a posuvná zadní sedadla
Podélné střešní nosiče - černé
Kryt zavazadlového prostoru
Tříbodové bezpečnostní pásy
- vnější zadní sedadla
16" kola z lehké slitiny Belmont
- stříbrná - 16" x 6J - pneumatiky 205/60 R16
Čelní sklo tepelně izolující
- reflektující infračervené záření
Dálkově ovládané centrální zamykání
- 2 sklopné klíče
Vnitřní zpětné zrcátko
- s automatickou clonou
Tříbodové bezpečnostní pásy
- přední sedadla
Elektrické ovládání oken
Odkládací kapsy
- na zadní straně předních sedadel
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
- s možností deaktivace u spolujezdce
Boční a hlavové airbagy
- boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce - hlavové airbagy vzadu
Transportní fólie
Interiérový dekor "Pineapple"
- dekor přístrojové desky
Make-up zrcátka ve slunečních clonách

Nabídka 27.01.2022

Výbavy
Středová loketní opěrka vpředu
Front Assist
- systém sledování provozu - funkce nouzového brzdění
Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná
- vyhřívaná
Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu
Lane Assist
- systém pro udržování vozu v jízdním pruhu
Halogenové přední světlomety
Automatický spínač světlometů
- Coming home (manuální) - Leaving home
2 reproduktory
- vpředu
Omezovač rychlosti
LED zadní světla
Osvětlení zavazadlového prostoru
Nekuřácké provedení
- přihrádka a 12V elektrická zásuvka vpředu
Varování nezapnutých bezpečnostních pásů
- akustické i grafické - pro přední i zadní pásy
Palubní počítač "Plus"
Systém sledování únavy řidiče
Látkové čalounění sedadel "Triangles"
eCall
- nouzové volání v případě nehody
Manuální klimatizace
Paket Světla a výhled
- dešťový senzor - vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou - funkce Coming Home a
Leaving Home
Multifunkční volant v kůži
- hlavice řadicí páky v kůži - madlo ruční brzdy v kůži
Zásuvka pod sedadlem spolujezdce
Digitální rádiopřijímač (DAB+)
- rozšíření rádia o příjem digitálního vysílání - závislý na síle signálu v daném místě
Asistent pro rozjezd do kopce
Systém rozpoznání chodce
Audiosystém "Composition"
- 6,5" dotykový displej - 2 USB-C porty - Bluetooth telefonní rozhraní - FM příjem
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Výbavy na přání
Černé kryty vn. zpětných zrcátek
- pro barvy Šedá Ascot a Černá Deep

0,- Kč

Parkovací systém ParkPilot
- akustická signalizace překážek vpředu i vzadu - vizuální
signalizace zobrazená na displeji rádia či navigace

11 499,99 Kč

Prodloužená záruka 3 roky/60.000 km

1 700,- Kč

Zimní paket
- vyhřívání předních sedadel - ukazatel úrovně kapaliny
ostřikovačů - vyhřívané trysky ostřikovačů

7 800,- Kč

Řídící kód

0,- Kč

Technické údaje
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Typ motoru

1.0 Benzin 95

Výkon

70 kW 95 PS

Zdvihový objem

999 cm2

Převodovka

Manuální 5 st.

Pohon

Přední pohon

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Celková povolená hmotnost

1730 kg

Pohotovostní hmotnost

1267 kg

Skutečná hmotnost

1323 kg

Spotřeba paliva kombinovaná (Benzin)

5,80 l/100km

Emise CO2 - kombinované

133 g/km

Emise NOx

0,0390 g/km

VIN

WVGZZZC1ZMY095596

Prodejce
TOP CENTRUM car Hodonín
Brněnská 4031
695 01 Hodonín
518 389 811
info@topcentrumcar.cz
https://topcentrumcarhodonin.porschegroup.cz
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