Volkswagen
T-Cross

93 900 PLN brutto
1 351 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Warszawa Okęcie (VW)
Zadzwoń: 22 489 09 68
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 17219

INFORMACJE PODSTAWOWE: OSIĄGI:
Pojemność
silnika:
Rodzaj
nadwozia:
Skrzynia
biegów:
Rodzaj
paliwa:
Przebieg:
Rodzaj
napędu:
Liczba
drzwi:
Liczba
miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

999 cm3
SUV
manualna
benzyna
5 km
przedni
5
5
biały
2019

Moc:
115 KM
Prędkość maksymalna
193 km/h
Przyspieszenie [0-100km/h]:
10.2 s
Średnie spalanie:
0 l/100 km
Spalanie w mieście:
0 l/100 km
Spalanie w trasie:
0 l/100 km

WYMIARY:
Szerokość:
Wysokość:
Długość:
Rozstaw osi:
Masa własna:
Masa całkowita:

WYPOSAŻENIE:
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i
czujnikiem przechyłu oraz funkcją SAFELOCK

Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Pakiet Business - Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu - Autoalarm z
niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
oraz funkcją SAFELOCK - Kierownica multifunkcyjna

Oświetlenie ambiente

Lusterka boczne w kolorze czarnym
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu

Pakiet Komfort - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją elektroniczną
Climatronic - Pakiet Czujnik deszczu - Relingi dachowe, czarne

Podłoga w bagażniku, podwójna

Pakiet Zimowy - Podgrzewane przednie fotele - Kontrolka poziomu płynu do
spryskiwacza - Dysze spryskiwaczy szyby przedniej podogrzewane

Radio CD/MP3/WMA Composition Media z 8 calowym ekranem + 6
głośniki/SD/AUX/Bluetooth/USB

System nawigacji satelitarnej Discover Media - Obsługa za pośrednictwem 8-calowego,
kolorowego ekranu dotykowego z czujnikiem zbliżeniowym - Radio z odtwarzaczem
CD, MP3, WMA - USB kompatybilne z Apple - 6 głośników - Instalacja telefoniczna
(bluetooth) - Mapa Europy - Volkswagen Media Control - Car-Net: Guide & Inform Basic
(bezpłatnie przez 3 lata): komunikaty drogowe online, wyszukiwanie celów specjalnych
online, import import celów online, stacje benzynowe, wiadomości, parkingi, moje cele
specjalne (POI), pogoda, raport o stanie samochodu

Reﬂektory LED

System radiowy Composition Media

Światła do jazdy dziennej LED

Asystent podjazdu

Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu

Dynamiczna regulacja zasięgu reﬂektorów

System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania dla tempomatu ACC

Dywaniki - wykładzina

System kontroli ciśnienia w oponach

Dywaniki - wykładzina z przodu i z tyłu

System Start/Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu

Dźwignia zmiany biegów i hamulca ręcznego skórzane

System wykrywający pieszych

El. podnoszenie szyb, przód i tył

System wykrywania zmęczenia kierowcy

ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły
hamowania

Tapicerka materiałowa Faunus

Felgi aluminiowe 17 Chesterﬁeld z ogumieniem 205/55

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego

Fotel pasażera - składane oparcie

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył

Fotele przednie - sportowe

Wyłącznik poduszki powietrznej

Fotele przednie z regulacją wysokości

Zamek centralny z pilotem

Funkcja automatycznego włączania świateł oraz f. Coming/Leaving Home

Zestaw do naprawy przebitej opony

Podłokietnik przedni ze schowkiem

Reﬂektory tyle LED w stylistyce STYLE
Relingi dachowe - chromowane
Relingi dachowe - czarne
Sound Plus - 6 głośników

Tempomat z automatomatycznej regulacji odległości -ACC (do210km/h )

Gniazdo 12V
Gniazdo USB
Instalacja telefoniczna Bluetooth
Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
Klimatyzacja manualna
Komputer pokładowy MFA Plus
Kurtyny powietrzne
Lakier uni
Lampy LED z dynamiczną kontrolą zasięgu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Nawigacja

Bluetooth

Czujniki parkowania

BEZPIECZEŃSTWO:
ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania
Wyłącznik poduszki powietrznej

Podgrzewane fotele

1
1
4
2

760 mm
584 mm
108 mm
551 mm
1 245 kg
1 730 kg

*Rata leasingu
Niniejsza informacja oraz kalkulacja dotyczy produktów Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kalkulacja ma jedynie charakter
poglądowy i szacunkowy, oparta jest na wskazanych powyżej założeniach; zarówno wskazana cena produktu, jak i wyliczona rata leasingowa mogą ulec zmianie. Informacja nie stanowi gwarancji
dostępności produktu. Ostateczne warunki, w tym cenę i wysokość raty leasingowej, określa umowa.
Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66. § 1 Kodeksu Cywilnego.

