
T-Cross Life 1.0 TSI 6G
Palivo Benzín Výkon motora 999 ccm
Motorizácia 81 kW / 110 k Emisie CO2 131 g/km
Prevodovka 6-st.

Naskenujte QR-kód
a zobrazte vozidlo online

Sériová výbava

2 nábíjacie zásuvky pre iPod/iPhone a
2xUSB vpredu a 2xUSB vzadu (len
3 hlavové opierky sedadiel vzadu
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých
Airbag vodiča a spolujazdca s
Bluetooth hands-free mobilné
Centrálne zamykanie s diaľkovým
Dekoratívne obklady Pineapple na
Determálne sklá
Digitálny rádiopríjem DAB+
Disky 6Jx16 Belmont,
ESC, ABS, ASR, EDS, EBV, MSR, asistent
Elektricky ovládané a vyhrievané spätné
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Elektromechanický posilňovač riadenia s
Front Assist a City Brake - systém
ISOFIX systém na uchytenie detských
Imobilizér
Klimatizácia Climatic
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru
LED zadné svetlá
Lane Assist - asistent zachovania

Make-up zrkadielka v slnečných clonách
Multifunkčný 3-ramenný kožený volant,
OPF - filter pevných častíc
Odkladacia zásuvka pod sedad.spolujazdca
Odkladacie priestory vo dverách vpredu a
Odkladacie vrecká na zadnej strane
Operadlo spolujazdca úplne sklopné
Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so
Palubný počítač Plus
Pedestrian Recognition
Predné hlavové opierky bezpečnostne
Start-Stop System s rekuperáciou
Stredová opierka rúk vpredu,
Strešný nosič - čierny
Tire Mobility Set, kompresor, náradie a
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a
We Connect Plus - 3 roky poskytovania
Zadné sedadlo posuvné, operadlá
eCall systém tiesňového volania
Štandardné sedadlá, poťah látka

Odporúčaná maloobchodná cena 19 690,00 €

Kolesá / Disky

Disky 6Jx16 Belmont, 0,00 €

Lakovanie

biela pure 210,00 €

*Príplatková výbava

Automatická 2-zónová klimatizácia Air 0,00 €
Dojazdová miestošetriaca oceľová 110,00 €
Parkovacie senzory vpredu a vzadu 0,00 €
Rádio Ready2Discover 0,00 €

Technik Paket 1 000,00 €
Winter Paket - vyhrievané predné 340,00 €
Wireless App-Connect - bezdrôtové 230,00 €

Súčet všetkých príplatkových výbav a farby 890,00 €

Celková cena

20 580,00 €

Všetky ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH pre vozidlo VIN WVGZZZC1ZPY078459 zo dňa 03.02.2023. Predajca nie je odporúčanou maloobchodnou cenou viazaný. Chyby a
zmeny v cene vyhradené. Stav km: 0 (orientačný údaj, vozidlo je nové od výrobcu). V prípade predvádzacích vozidiel sa stav km mení priebežne a konkrétnu informáciu Vám poskytne Váš
predajca. *Bližšie informácie o sériovej a príplatkovej výbave vozidla Vám rovnako poskytne Váš predajca.


