T-Cross Style 1,0 TSI 81 kW 7DSG
Kód vozu T7EQ3F

Cena
T-Cross Style 1,0 TSI 81 kW 7DSG

Ceníková cena

678 799,98 Kč

Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené importérem značky Volkswagen (Porsche Česká republika s.r.o.), včetně DPH a nejsou nabídkou ve smyslu ust. §
1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný
prodejce vozů Volkswagen. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.
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Motor
999 cm2 Přední pohon Aut. DSG7
Výkon 81 kW / 110 PS
Benzin:
Spotřeba paliva - kombinovaná: 6,30 l/100km
Emise CO2 - kombinované: 144 g/km
Celkem
Emise CO2 - kombinované: 144 g/km
Emise NOx: 0,0409 g/km

Vnější lak
šedá

Šedá Rauch metalíza

Potah sedadel
Čalounění: Černá Titan
Přístrojová deska: Černá Titan
Koberce: Černá Titan
Potah: Černá Titan
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12 199,99 Kč

Výbavy
Textilní koberečky
- vpředu a vzadu
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
- s pádly pro řazení převodovky DSG
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
- stříbrně eloxované
Kryt zavazadlového prostoru
Tříbodové bezpečnostní pásy
- vnější zadní sedadla
17" kola z lehké slitiny Chesterfield
- 6,5J x 17 - pneumatiky 205/55 R17
Čelní sklo tepelně izolující
- reflektující infračervené záření
Dálkově ovládané centrální zamykání
- 2 sklopné klíče
Vnitřní zpětné zrcátko
- s automatickou clonou
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 "Lizard"
- dekor přístrojové desky
Make-up zrcátka ve slunečních clonách
Středová loketní opěrka vpředu
Front Assist
- systém moniturijící provoz před vozem - funkce nouzového brzdění
Nabídka 09.01.2023

Výbavy
Rukojeť ruční brzdy v kůži
Hlavice řadicí páky v kůži
Vnější zpětná zrcátka el. sklopná
- nastavitelná, vyhřívaná - automatické sklopení zrcátka spolujezdce při zařazení
zpátečky
Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu
LED přední světlomety
- dálkové svícení
Automatický spínač světlometů
- Coming home (manuální) - Leaving home
6 reproduktorů
Omezovač rychlosti
LED zadní světla
Ukazatel stavu nádržky ostřikovačů
Mlhové světlomety
- se statickým přisvěcováním do zatáček
Automatická klimatizace Climatronic
- 2zónová automatická regulace - s dotykovým rozhraním
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"
App-Connect Wireless
- bezdrátové propojení smartphone s infotaintmentem vozu - v kombinaci s
Ready2Discover nebo Discover Media - Disclaimer: ve výrobním období od KT46/2022
do KT13/2023 nebude výbava App-Connect / App-Connect Wireless v nově vyrobených
vozech k dispozici (KT = kalendářní týden). Od KT14/2023 bude možná opětovná
aktivace u servisního partnera VW nebo prostřednictvím WeConnect
Telefonní rozhraní
Systém sledování únavy řidiče
Zadní parkovací kamera
Látkové čalounění sedadel "Hexalink"
eCall
- nouzové volání v případě nehody
ACC - automatická regulace odstupu
do 210 km/h - s funkcí Front Assist - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném
snížení odstupu - s omezovačem rychlosti - pro automatickou převodovku s funkcí
Stop&Go
Paket Světla a výhled
- dešťový senzor - vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou - funkce Coming Home a
Leaving Home
Zásuvka pod sedadlem spolujezdce
Ambientní osvětlení interiéru
Digitální radiopřijímač (DAB+)
- rozšíření rádia o příjem digitálního vysílání - závislý na síle signálu v daném místě
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Výbavy
Infotainment Ready2Discover
- 8" barevný dotykový display - třetí generace infotainmentu MIB 3 - We Upgrade možnost aktivovat mapové podklady a další funkce přímo v infotainmentu za poplatek Bluetooth (handsfree, přenos hudby) - 2x USB-C port - reproduktory vpředu a vzadu Volkswagen Media Control - funkce Streaming & Internet
USB-C port 2x vpředu
- 2x USB-C port pro nabíjení vzadu
USB-C port 2x vpředu
- 2x USB-C port pro nabíjení vzadu
Asistent pro rozjezd do kopce
USB-A port 2x
Systém rozpoznání chodce
Audiosystém "Composition Media"
- 8" barevný dotykový displej - 6 reproduktorů - FM příjem - 1 USB-A port - Telefonní
rozhraní

Výbavy na přání
Parkovací systém ParkPilot
- akustická signalizace překážek vpředu i vzadu - vizuální
signalizace zobrazená na displeji rádia či navigace
Blind Spot senzor a Rear Traffic Alert
- systém hlídání mrtvého úhlu na vnějším zpětném zrcátku sledování provozu za vozem

7 700,- Kč

Prodloužená záruka 5 let/100.000 km

5 900,- Kč

Černý paket "Black"
- 18" x 7J černá kola z lehkých slitin "Köln", broušená, s
pneumatikami 215/45 R18 - bezpečnostní šrouby kol - černé
látkové čalounění interiéru "Diag", sportovní přední sedadla s
bederními opěrkami - černý interiérový dekor "Transition" černé kryty vnějších zpětných zrcátek - zatmavená boční a zadní
okna
PreCrash
- proaktivní bezpečnostní systém - v případě elektronického
vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému dovření
oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení
bezpečnostních pásů
Zimní paket
- vyhřívání předních sedadel - ukazatel úrovně kapaliny
ostřikovačů - vyhřívané trysky ostřikovačů
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12 100,- Kč

17 000,01 Kč

3 900,- Kč

8 099,99 Kč

Technické údaje
Typ motoru

1.0 Benzin 95

Výkon

81 kW 110 PS

Zdvihový objem

999 cm2

Převodovka

Aut. DSG7

Pohon

Přední pohon

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Celková povolená hmotnost

1770 kg

Pohotovostní hmotnost

1290 kg

Skutečná hmotnost

1351 kg

Spotřeba paliva kombinovaná (Benzin)

6,30 l/100km

Emise CO2 - kombinované

144 g/km

Emise NOx

0,0409 g/km

VIN

WVGZZZC1ZNY060867

Prodejce
AUTO STRAKONICE
Řepice 122
38601 Strakonice
+420 383 311 822
info@auto-strakonice.cz
https://www.auto-strakonice.cz
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