Volkswagen
T-Cross

99 480 PLN brutto

Lokalizacja: Porsche Rybnik (VW)

1 431 PLN/mc* netto

Zadzwoń: 32 432 84 47
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 20191

INFORMACJE PODSTAWOWE: OSIĄGI:
Pojemność
silnika:
Rodzaj
nadwozia:
Skrzynia
biegów:

1 000 cm3
SUV
automatyczna
dwusprzęgłowa (DCT,
DSG)

Rodzaj
paliwa:
Przebieg:
Rodzaj
napędu:
Liczba
drzwi:
Liczba
miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

benzyna

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:

5 km
przedni
5
5
biały
2020

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

1
1
4
2

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

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

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

Car-Net: App-Connect

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

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu

Kierownica multifunkcyjna, skórzana
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją elektroniczną Climatronic
Koło zapasowe, dojazdowe
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

Reﬂektory LED - Dynamiczna regulacja zasięgu - Reﬂektory przeciwmgielne, z przodu,
z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
Regulacja odcinka lędźwiowego dla siedzeń przednich
System radiowy Composition Media
Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo przyciemniane

Pakiet Czujnik deszczu - Czujnik deszczu - Funkcja automatycznego włączania świateł
oraz funkcja Coming/Leaving Home - Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Bluetooth

Czujniki parkowania

Podgrzewane fotele

BEZPIECZEŃSTWO:

*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.

