Configuratie Noul T-Cross

Descriere

Noul T-Cross Style 1.0 TSI First Edition

Putere
kW (CP)

Transmisie

85(115)

Manuala
6 trepte

EUR fara TVA

EUR cu TVA

16.623,00

19.781,00*

Bonus financiar

avantaj pret:

677,00

Avantaj First Edition

avantaj pret:

2.120,00

Pachet First Edition:
Climatronic cu reglarea pe 2 zone a temperaturii si filtru alergen
Active Info Display
Sound system"Beats" cu 6 incinte acustice, 8 canale amplificare, subwoofer, putere toatala 300 W
Sistem de navigatie "Discover Media"
App-Connect
Privacy-glass geamurile laterale spate si luneta cu absorbtie a luminii 65%
Suport lombar scaune fata
Light - Assist
Insertii decorative First Edition

* Prețul este calculat prin scăderea unui bonus financiar de 3% și este valabil prin finanțarea oferită de Porsche Finance Group.

Toate motorizările îndeplinesc norma de emisii EU6.
Conform prevederilor Legii 571/2003, Capitolul II1, Art.2l4(1) - 214(3), valabile începând din data de 1 ianuarie 2007, taxele speciale pentru autoturisme şi autovehicule se
datorează către bugetul de stat şi se plătesc cu ocazia primei înmatriculări în România.
Preţurile indicate nu includ aceste taxe.
Preţurile se vor calcula în lei la cursul din ziua plăţii anunţat de Porsche România (cursul Porsche Bank România din ziua precedentă).
Preţurile de vânzare sunt maxime recomandate.

Style

Dotari standard

Dotari exterior
Bare longitudinale suport cromate pe plafon

s

Carcase oglinzi exterioare si manere usi in culoarea caroseriei

s

Caroserie in 4 usi

s

Fara inscriptionare cilindree

s

Geamuri laterale si luneta termoizolante, in tenta verde

s

Lampa ceata spate

s

Dotari interior
Buzunare pe spatarele scaunelor fata

s

Covorase textile fata / spate

s

Cotiera centrala fata cu spatiu de depozitare

s

Iluminare ambientala

s

Lumini la nivelul picioarelor soferului si pasagerului fata

s

Lumini pentru citit fata

s

Maner schimbator de viteze si levier frana de mana imbracate in piele

s

Pachet fumatori

s

Scaune fata sport reglabile pe inaltime

s

Sertar sub scaun pasager

s

Spatar scaun pasager complet rabatabil

s

Tapiterie stofa "Faunus"

s

Siguranta
ACC cu limitator de viteza si Front Assist, inclusiv Autonomus Emergency Braking

s

Airbag cortina fata/spate si airbag-uri laterale fata

s

Airbag frontal pentru sofer si pasager cu posibilitatea dezactivarii airbag pasager

s

Asistent pornire in rampa

s

Centuri de siguranta in 3 puncte fata/spate cu reglaj pe verticala a celor din fata.

s

Detector oboseala

s

Masuri extinse pentru protectie pietoni si biciclisti

s

Lane Assist asistent pentru mentinerea masinii pe banda de circulatie

s

Park Pilot avertizare acustica si vizuala pentru obstacole fata/spate

s

Pan - European Security &Service

s

Park Pilot avertizare acustica si vizuala pentru obstacole fata/spate

s

Sistem de avertizare sonora si luminoasa pentru neprindere centuri de siguranta fata / spate

s

Sistem electronic de control al stabilitatii masinii (ESC) cu recomandarea treptei de viteza, inclusiv ABS,ASR,EDL EDTC
si sistem de stabilizare a remorcii.

s

Sistem monitorizare presiune pneuri

s

Triunghi reﬂectorizant

s

Style

Dotari standard

Functionalitate
Aer conditionat manual

s

Computer de bord "Plus" aﬁsează informaţii suplimentare despre temperatura uleiului de motor, viteza de de rulare,
limitare de viteza pentru anvelope de iarna si funcţiile de lumini si vizibilitate

s

Geamuri electrice

s

Inchidere centralizata cu telecomanda, 2 telecomenzi

s

Oglinzi exterioare reglabile electric si incalzite separat

s

Oglinda retrovizoare interioara cu sistem automat antiorbire

s

Oglinzi make-up in parasolare

s

Sistem start-stop si sistem de franare cu recuperarea energiei

s

Senzor de ploaie pentru activarea automata a stergatoarelor

s

Sisteme multimedia
Radio Composition Colour (display TFT touch-screen capacitiv, color, cu diagonala de 16,5 cm, cititor de carduri SD, 2
incinte acustice fata, tuner FM cu antena diversity pentru receptie imbunatatita si egalizator cu 3 frecvente)

s

Pachet conectare

s

interfata Bluetooth pentru telefonie mobila (HFP, AD2P, AVRCP); interfata USB pentru iPhone/iPod

Jante / Roti
Jante aliaj usor "Funchal" 7J x 18 cu anvelope 215/45 R18

s

Roata de rezerva de uz temporar 3,5 J x 16

s

Lumini si vizibilitate
Activare automata faruri cu lumini de drum permanente LED, functie Leaving Home si manuala Coming

s

Home. optice spate styling
Blocuri

s

Faruri de ceata cu functie cornering

s

Faruri LED MID

s

Parbriz din sticla termoizolanta

s

Iluminare portbagaj

s

Stergator luneta cu temporizator

s

reglare automata a distantei de iluminare

Volane
Volan multifunctional piele, reglabil pe inaltime si profunzime

s

Garantie: 4 ani, din care 2 ani conform Conditiilor Generale de Garantie (fara limita de km) si 2 ani (anii 3 si 4 de exploatare) conform Conditiilor de Garantie
Suplimentara (în limita unui parcurs total de 120.000 km începand de la data livrarii); 12 ani la perforarea caroseriei; 3 ani pentru vopsea. Acest model beneficiaza de
interval de service flexibil. Pentru detalii va sta la dispoziție consilierul Dvs. Volkswagen.

