T-Cross Life 1.0 TSI
Koda vozila PRP6KA

Cena
T-Cross Life 1.0 TSI

Listenneupreis

21.768,19 €

Vse navedene cene so neobvezujoče nekartelne priporočene cene z vključenim DMV in 22 % DDV, če ni drugače navedeno. V redkih izjemah je mogoče, da cene niso
dnevno osvežene. Kontaktirajte vašega trgovca za podroben izračun cene. Pridržujemo si pravico do spremembe izvedb modela, konstrukcije, serijske in dodatne
opreme, tehničnih podatkov, informacij o porabi in emisijah, cene in napak pri vnosu podatkov. Vozila na slikah so lahko opremljena z dodatno opremo za doplačilo oz.
prikazujejo delno plačljivo dodatno opremo in podrobnosti v opremi, ki niso na voljo za vse izvedbe modela.Pred sklenitvijo pogodbe se pozanimajte o natančnem
obsegu dodatne in serijske opreme ter o ceni vašega vozila. Informacije EU o porabi goriva in emisijah CO2.
Informacije za potrošnike o porabi goriva in emisijah CO2: od 1. septembra 2018 so nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim
postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO2.
Postopek WLTP je v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene v
skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so WLTP vrednosti osnova za
obračun DMV.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga
lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Motor
999 ccm Pogon spredaj 6-stopenjski
Moč 81 kW / 110 KM
bencin:
Poraba goriva kombinirano: 5,80 l/100km
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 131 g/km
Skupno
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 131 g/km
Emisija dušikovega oksida: 0,0372 g/km

Zunanji lak
siva

ascot siva

Oblazinjenje
Barva notranjosti: titanovo črna
Armaturne plošče:
Talna obloga:
Oblazinjenje: titanovo črna
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0,- €

Oprema
elektronski nadzor stabilnosti
(ESC),vključno z ABS z zavorno asistenco, ASR, EDS in MRS
garnitura za popravilo pnevmatik Tire
Mobility, z 12-voltnim kompresorjem in tesnilnim sredstvom za pnevmatike
volan z nastavljivo višino in globino
usnjen večfunkcijski trikraki volan
pritrdišča ISOFIX
(sistem za namestitev 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop)
3-točkovni avtomatski varnostni pas za
sredinski zadnji sedež
poklopno naslonjalo sovoznikovega sedeža
sprednja sedeža z nastavljivo višino
zadnja sedežna klop vzdolžno pomična,
asimetrično poklopno naslonjalo
3 vzglavniki zadaj
3-točkovna avtomatska varnostna pasova
spredaj, z zategovalnikom in nastavljivo višino
strešne letve črne barve
3-točkovni avtomatski varnostni pasovi
zadaj, z zategovalnikom za zunanja sedeža
platišča Belmont
- 4 aluminijasta platišča 6 J x 16 - pnevmatike 205/60 R16
centralno zaklepanje z radijskim
daljinskim upravljanjem, 2 zložljiva radijska ključa
zelena termoizolacijska zasteklitev
električni pomik sprednjih in zadnjih
stekel
žepa na hrbtni strani naslonjal
sprednjih sedežev
kombinirani sprednji stranski zračni
blazini za glavo in prsni koš, vključno s sprednjima stranskima varnostnima blazinama
sovoznikov predal z lučko
dekorativni elementi Pineapple za
armaturno ploščo
kozmetični ogledali v senčnikih
sredinski naslon za roke spredaj, s
predalom in 2 USB polnilnima režama na zadnjem delu
odbijača in ohišji zunanjih ogledal v
barvi vozila
sistem za nadzor prometa Front Assist, z
mestno funkcijo zaviranja v sili in prepoznavanjem pešcev
usnjena ročica ročne zavore
usnjena glava prestavne ročice
električno nastavljivi in ogrevani
zunanji ogledali
električno poklopni zunanji ogledali
elektronska blokada zagona motorja
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Oprema
prikaz prenizkega tlaka pnevmatik
sistem START-STOP in sistem za
regeneracijo zavorne energije
proaktivna zaščita potnikov
parkirni sistem Park Pilot
- akustični senzorji spredaj in zadaj - optični prikaz parkirnega prostora
asistenca Lane Assist in Blind Spot
- asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu - senzor za mrtvi kot z asistenco za
odparkiranje
halogenska glavna žarometa in sprednja
smernika pod skupnim gladkim steklom
avtomatski vklop luči, vključno z LED
dnevnimi lučmi ter funkcijo Leaving home in mehansko funkcijo Coming home
brisalec zadnjega stekla z intervalnim
delovanjem
brisalca vetrobranskega stekla z
intervalnim delovanjem
2 bralni lučki zadaj
omejevalnik hitrosti
signalna hupa
klimatska naprava climatronic
- 2-consko uravnavanje temperature (ločeno za voznikovo in sovoznikovo stran)
osvetlitev prtljažnika
izvedba za nekadilce: predalček in
12-voltna električna vtičnica spredaj
zvočni opozorilnik in opozorilna lučka
za nepripeta varnostna pasova spredaj
večfunkcijski prikazovalnik Plus
sistem za zaznavanje utrujenosti
voznika: prikaz opozorila v večfunkcijskem prikazovalniku in dodaten zvočni signal
tekstilne sedežne prevleke Triangle Ties
sistem za klic v sili eCall
tritočkovni avtomatski varnostni
pasovi spredaj , nastavljivi po višini
proaktivna zaščita potnikov
- tritočkovni avtomatski varnostni pasovi spredaj , nastavljivi po višini - proaktivna zaščita
potnikov v kombinaciji z Front Assist
usnjen večfunkcijski trikraki volan
s tipkami za upravljanje radia in telefona
komfortna sprednja sedeža
predal pod sovoznikovim sedežem
Radio Ready 2 Discover
- 8" barvni zaslon občutljiv na dotik - izhodna moč 4 x 20 W - 6 zvočnikov - 2x USB reža
(Tip-C) - digitalni radijski sprejemnik DAB+ - predpriprava za naknadno aktivacijo
navigacijske funkcije
kombinirani instrument z elektronskim
merilnikom hitrosti, števcem skupno in dnevno prevoženih kilometrov ter merilnikom
števila vrtljajev motorja
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Oprema
asistenca za speljevanje na klancu
predpriprava za We Connect in We Connect
Plus
radio Composition Media:
- 8" barvni zaslon občutljiv na dotik - izhodna moč 4 x 20 W - 6 zvočnikov - CDpredvajalnik - reža za SD spominsko kartico - multimedijski vmesnik USB - naprava za
prostoročno telefoniranje Bluetooth

Dodatna oprema
ohišji zunanjih ogledal v kontrastni
barvi

0,- €

sprednji meglenki

187,25 €

App-Connect
- sistem za preslikavo zaslona mobilnega telefona na zaslon
multimedijske naprave - brezžična povezava za Apple CarPlay

221,70 €

asistenca Rear View
- kamera za vzvratno vožnjo

278,60 €

senzor za dež
- notranje vzratno ogledalo s samodejnim zasenčenjem

144,18 €

Tehnični podatki
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Motor - vrsta

1.0 bencin

Moč

81 kW 110 KM

Gibna prostornina

999 ccm

Menjalnik

6-stopenjski

Pogon

Pogon spredaj

Število vrat

4

Število sedežev

5

Dovoljena skupna masa

1750 kg

Masa vozila, pripravljenega za vožnjo

1270 kg

Dejanska masa vozila

1306 kg

Poraba goriva kombinirano (bencin)

5,80 l/100km

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano:

131 g/km

Emisija dušikovega oksida

0,0372 g/km

Številka šasije

WVGZZZC1ZNY039273

Ponudba z dne 28.05.2022

