T-Cross Life 1.0 TSI
Konfiguráció azonosító: 624GUZ

Teljes ajánlott
kiskereskedelmi ár
(bruttó)
T-Cross Life 1.0 TSI

Tájékoztató készítésének dátuma: 27.06.2022

Ajánlott fogyasztói ár (bruttó)

8 103 150 Ft

Tájékoztató készítésének dátuma: 27.06.2022

Motor
999 ccm Elsőkerék hajtás Kézi 5 fokozatú
Teljesítmény 70 kW / 95 LE
Benzin:
Kombinált üzemanyag felhasználás 5,80 l/100km
Szén-dioxid-kibocsátás (CO₂) kombinált: 131 g/km
Összesen
Szén-dioxid-kibocsátás (CO₂) kombinált: 131 g/km
Nitrogén-oxid-kibocsátás: 0,0390 g/km

Fényezés
narancs

Energetic-narancs metál

Üléshuzat
Belső szín titánfekete / szürke
Műszerfal fent: titánfekete/ lent: fekete
Szőnyeg: fekete
Kárpit: titánfekete / szürke
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190 500 Ft

Felszereltségek
Blokkolásgátló (ABS),
Kipörgésgátló (ASR)
Elektronikus differenciálzár (EDS)
Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP),
fék-/ hegymenetasszisztens
Vezető- és utasoldali légzsák elöl,
az utasoldali kikapcsolható
Oldallégzsák elöl
Függönylégzsák elöl/hátul
Külső tükrök, elektromosan állítható,
fűthető, (bal aszférikus / jobb konvex)
Klímaberendezés,
mechanikus szabályzással
Könnyűfém keréktárcsa 6Jx16 "Belmont"
Elektromos ablakemelők elöl/hátul
Ködfényszóró elöl, kanyarodási fénnyel
Multifunkciós bőrkormány (3 küllős)
kezelőgombok a gyári rádió, a multifunkciós kijelző és telefonelőkészítés rendelése
esetén a telefon működtetéséhez
Rádió "Composition Colour"
- színes, 16.5 cm TFT-érintőképernyő - SD-kártya olvasó (SD-kártyát nem tartalmaz!) - 4
hangszóró elöl, 2 hátul, 4 x 20W, - tetőantenna - FM rádióvétel
Kipörgésgátló (ASR)
Szervokormány
Multifunkciós kijelző "Plus"
Tetőléc, fekete
Fordulatszámmérő, digitális óra,
napi kilométer-számláló, szervizintervallum-kijelző
Fejtámla hátul (3 db)
Zöld hővédő üvegezés
Rádió-távirányítású központi zár
Ablaktörlő-, mosóberendezés hátul
Magasságállítható első ülések
Könyöktámasz elöl, rakodórekesszel
Osztott, dönthető hátsó üléstámla
- az üléspad hosszirányban mozgatható
Elektronikus indításblokkoló
Helytakarékos acél pótkerék
- kerékkulcs és autóemelő
Elakadásjelző háromszög
Tárcsafék elöl
Multifunkciós kormány (3 küllős)
Fényezett lökhárítók
- hűtőrács krómbetéttel
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Felszereltségek
Por- és pollenszűrő
(belső levegő keringtetés)
ISOFIX előkészítés hátul
(biztonsági gyermekülés rögzítési pont)
Rejtett rakodórekesz a csomagtérben,
a padló alatt
Ledönthető utasoldali háttámla
Fejtámlák elöl
(magasságállítható)
Automata biztonsági öv
(3 pontos övek elöl/hátul)
Kalaptartó
Rakodózseb az első ülések háttámláján
Dekorbetét "Pineapple"
Piperetükrök a napellenzőkben
(vezető- és utasoldali)
Fényezett külső tükörházak
és ajtókilincsek
Front Assist, City-vészfék funkció
Elektromosan behajtható külső tükrök
jobboldali tükör parkolóállással
Gumiabroncs légnyomás kontrol-lámpa
Start-Stop rendszer
fékenergia-visszanyeréssel
Proaktív utasvédelmi rendszer
- ablak(-ok), tolótető bezárása - biztonságiöv előfeszítés
Holttérérzékelő rendszer
- kiparkolási asszisztenssel, tolatáskor - sávtartó rendszer "Lane Assist"
Halogén főfényszóró
Automatikus fényszóró bekapcsolás
"Coming Home / Leaving Home" funkció
Ablaktörlő-, mosóberendezés elöl,
4-fokozatú intervallumkapcsolóval
Olvasólámpa elöl (2 db)
Olvasólámpa hátul (2 db)
Hátsó lámpa LED-technikával
- kivétel irányjelző és tolatólámpa
Ablakmosó folyadékszint kijelző
Csomagtér-megvilágítás
Biztonsági öv kontroll elöl/hátul
Telefonelőkészítés "Bluetooth"
Fáradtságérzékelő szenzor
- figyelmeztető hang -figyelmeztetés a multifunkciós kijelzőn
Abroncs 205/60 R16
Abroncs 205/60 R16
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Felszereltségek
Távolságtartó automatika (ACC)
- sebességszabályzó (Tempomat) távolságtartó automatikával sebességhatárolóval - az
ACC 210 km/h-ig használható
Rakodórekesz az utasülés alatt
Digitális rádióvétel (DAB+)
Média-csatlakozó USB „C” típusú
- iPod/iPhone kompatibilis
Hegymenet asszisztens
We Connect Plus, 1 évig ingyenes
- használatához regisztráció szükséges: www.connect.volkswagen-we.com/hu_HU.html
- műszaki segélyhívás - jármű státusz - ajtók és ablakok - automatikus balesetjelentés járműállapot jelentés - menetadatok - parkolási pozíció - szervizelés és karbantartás terület értesítés - sebesség értesítés - kürt és irányjelző működtetése - online
riasztóberendezés - online állóhelyzeti fűtés - zárás és nyitás

Extrafelszereltségek
Téli csomag
- fűthető első ülések - fűthető ablakmosó fúvókák
Sötétített hővédő üvegezés "B" oszloptól
65%-os fényszűréssel (zöld üvegezés)
Üléshuzat "Triangle Ties" (szövet)
Parkolóradar elöl/hátul
figyelmeztető hangjelzéssel
App-Connect
- MirrorLink - Apple CarPlay* - Google Android Auto* Az AppConnect csatlakoztatási megoldások lehetővé teszik
okostelefonok és a jármű Infotainment rendszerének
összekötését, és így bizonyos engedélyezett alkalmazások
közvetlenül az Infotainment rendszer érintőképernyőjén történő
kezelését. * Magyarországon jelenleg a szolgáltatók nem teszik
elérhetővé ezen funkciók használatát.
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124 460 Ft
72 390 Ft
0 Ft
189 230 Ft
86 360 Ft

Műszaki adatok
Motor - típus

1.0 Benzin

Teljesítmény

70 kW 95 LE

Hengerűrtartalom

999 ccm

Sebességváltó

Kézi 5 fokozatú

Meghajtás

Elsőkerék hajtás

Ajtók száma

4

Ülések száma

5

Legnagyobb megengedett össztömeg

1730 kg

Tényleges tömeg

1252 kg

Tényleges tömeg

1313 kg

Tüzelőanyag-fogyasztás, menetciklus - kombinált
(Benzin)

5,80 l/100km

Szén-dioxid-kibocsátás (CO₂) kombinált:

131 g/km

Nitrogén-oxid-kibocsátás

0,0390 g/km

Alvázszám

WVGZZZC1ZNY079951

Kereskedés
Porsche Szeged
Sárosi utca 11.
6724 Szeged
+36 62 549400
vw@porscheszeged.hu
https://www.porscheszeged.hu
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