T-Cross Life 1.0 TSI
Cod autovehicul PC2AVN

Pret
T-Cross Life 1.0 TSI

Pret total

21.002,31 €

Valorile privind consumul și emisiile de CO2 au fost determinate în baza procedurilor de măsurare stabilite de lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule
noi sunt omologate de tip folosind procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizata la nivel mondial (WLTP - World Harmonised Light Vehicle Test Procedure),
care este o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului și a emisiilor de CO2. Începând cu 1 septembrie 2018, WLTP înlocuiește progresiv
noul ciclu de conducere european (NEDC – New European Driving Cycle). Datorită condițiilor de testare mai realiste, consumul și emisiile de CO2 măsurate în cadrul
WLTP sunt în multe cazuri mai ridicate comparativ cu cele măsurate în cadrul NEDC. Mai multe detalii despre procedura WLTP, valorile de consum și emisii, precum și
elementele care influențează aceste valori pot fi obținute accesând pagina de internet www.volkswagen.ro/wltp.
Informațiile nu se referă la un anumit vehicul și nu constituie parte integrantă a ofertei, ci sunt destinate exclusiv scopurilor comparative între diferitele tipuri de
vehicule. Valorile de consum și emisii de CO₂ ale unui vehicul sunt influențate și de conduita în trafic și de alți factori ce nu țin de domeniul tehnic (de exemplu,
condițiile de vreme sau condițiile de trafic). De asemenea, dotările opționale și accesoriile (de exemplu, pneuri mai late, instalație de climatizare etc.), pot modifica
parametrii relevanți ai vehiculului, de exemplu, greutatea, rezistența la rulare și aerodinamica, rezultând astfel abateri ale datelor de consum și emisii CO2 pentru
modelul configurat. Valorile de consum și de emisii CO2 pot diferi usor fata de datele ce vor fi inscrise in în certificatul de conformitate furnizat la momentul livrării
vehiculului.
Mai multe detalii privind caracteristicile vehiculului, inclusiv valorile de consum și emisii CO2 pot fi obținute la dealerii autorizați.

Oferta 18.01.2022

Oferta 18.01.2022

Motor
999 cmc Tractiune Fata Manuala, 5 trepte
Putere 70 kW / 95 CP
Benzina:
Consum combustibil: 4,80 l/100km
Emisii dioxid de carbon (CO2) combinat: 110 g/km
Total
Emisii dioxid de carbon (CO2) combinat: 110 g/km
Emisie oxid de azot: 0,0390 g/km

Vopsea exterior
Gri

Gri deschis (ascot gray uni)

Sitzbezug
Culori interior: negru titan-gri
Bord: negru titan
Mocheta: negru
Tapiterie negru titan-gri
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0,- €

Dotari
Sistem electronic de control al
stabilitatii masinii(ESC)cu recomandarea treptei de viteza, inclusiv ABS,ASR,EDL EDTC si
sistem de stabilizare a remorcii.
Airbag cortina fata/spate inclusiv
airbaguri laterale fata .
Aer conditionat manual
Geamuri electrice fata/spate
Inchidere centralizata cu telecomanda, 2
telecomenzi
Pachet lumini si vizibilitate
- senzor de ploaie pentru activarea automata a stergatoarelor - activare automata faruri
cu functie automata Leaving Home si manuala Coming Home - oglinda interioara cu
sistem automat antiorbire
Cotiera fata cu spatiu de depozitare
Computer de bord "Plus"
afiseaza informatii suplimentare despre temperatura uleiului de motor, viteza de rulare,
limitare de viteza pentru anvelope de iarna si functiile de lumini si vizibilitate
Volan reglabil pe inaltime si
profunzime.
Servodirectie
Geamuri laterale si luneta
termoizolante in tenta verde
Bare longitudinale negre pe plafon .
Caroserie in 4 usi
Fara inscriptionare cilindree
Roata de rezerva de uz temporar
Frane spate cu tambur
Triunghi reflectorizant
Volan multifunctional imbracat in piele
Prindere Isofix pentru sistem scaun
copil i-Size pe bancheta spate si pe locul pasagerului fata.
Centuri de siguranta pentru toate
locurile,in fata cu reglaj pe verticala
Podea portbagaj ajustabila pe 2 pozitii
Spatar scaun pasager complet rabatabil
Scaune fata cu reglare pe verticala
Jante aliaj usor Belmont 6J x 16
Buzunare pe spatarele scaunelor din fata
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Dotari
Airbag sofer si pasager cu posibilitate
dezactivare pentru pasager
Torpedou iluminat
Decor "Pineapple" pentru plansa de bord
Carcase oglinzi exterioare si manere usi
in culoarea caroseriei
Lane Assist
asistent pentru mentinerea masinii pe banda de circulatie
Front Assist si Autonomus Emergency
Braking
Oglinzi exterioare reglabile electric,
incalzite si rabatabile, cu inclinare oglinda pasager la cuplare marsarier
Sistem monitorizare presiune pneuri
Sistem start-stop si sistem de franare
cu recuperarea energiei
Park Pilot
avertizare acustica si vizuala pentru obstacole fata/spate
Stergator luneta cu temporizator
Lumini pentru citit fata
Limitator de viteza
Lampa ceata spate
Lampa spate LED
Indicator nivel lichid spalare parbriz
Iluminare portbagaj
Pachet fumatori
Sistem de avertizare sonora si
luminoasa pentru neprindere centuri de siguranta fata / spate
Interfata Bluetooth pentru telefonie
mobila
Radio Composition
(2x20W cu functie MP3, display TFT touch-screen capacitiv, color, cu diagonala de 16,5
cm, interfata USB C, interfata telefonie,2 incinte acustice fata, tuner FM cu antena
diversity pentru receptie imbunatatita si egalizator cu 3 frecvente) =pentru modele cu
terminatie 20 / MY20=
Anvelope 205/60 R16 cu rezistenta redusa
la rulare
Tapiterie stofa "Triangle Ties"
Security & Service
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Dotari
Sistem proactiv de protectie
recunoaste situatiile potential periculoase si strange centurile de siguranta ale soferului
si pasagerului din fata si inchide automat geamurile si trapa
Sertar sub scaun pasager
Receptor Radio Digital DAB
Interfata USB-C si priza USB pentru
incarcare
Asistent pornire in rampa
Masuri extinse pentru protectie pietoni
si ciclisti
Pregatire pentru We Connect Plus

Dotari optionale
`Pachet Utility:
-Aer conditionat automat Climatronic -App-Connect wireless
(pentru Apple CarPlay) -Pachet iarna

578,34 €

Faruri de ceata cu lumini de cornering

192,78 €

Privacy-glass
geamurile laterale spate si luneta cu absorbtie a luminii 65%

192,78 €

Cod intern-tapiterie standard

0,- €

Oglinzi exterioare in culoare
contrastanta (doar pentru culorile exterioare 6U6U si 2T2T)

0,- €

Radio "Ready 2 Discover inclusiv
Streaming & Internet", 6 incinte acustice, antena FM Diversity
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416,50 €

Date tehnice
Tip motor

1.0 Benzina

Putere

70 kW 95 CP

Capacitate cilindrica

999 cmc

Cutie de viteze

Manuala, 5 trepte

Tractiune

Tractiune Fata

Numar usi

4

Numar scaune

5

Greutatea totala permisa

1730 kg

Masa pregatit de rulare

1252 kg

Masa reala

1315 kg

Consum combustibil combinat (Benzina)

4,80 l/100km

Emisii dioxid de carbon (CO₂) combinat

110 g/km

Emisii NOX

0,0390 g/km

Serie de sasiu

WVGZZZC1ZNY026153

Distribuitor
Porsche Bucuresti Vest 1
Sos de Centura nr. 41
077040 Chiajna, llfov
0040 21 203 12 12 / 021-9229
vw-sales-pbv1@porsche.ro
https://www.pbv1.ro
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