T-Cross Life 1.0 TSI
Код авто 43AGHA

Ціна
T-Cross Life 1.0 TSI

Пропозиція від 23.01.2022

Загальна ціна

UAH 703 360,23

Пропозиція від 23.01.2022

Двигун
999 куб. см. Передній привід 7-ступ. DSG
Потужність 85 кВт / 115 к.с.
:
Витрата палива, змішаний цикл: 7,10 л/100 км
Викиди СО2, змішаний цикл: 161 г/км
Загалом
Викиди СО2, змішаний цикл: 161 г/км
Викиди NOx: 0,0000 г/км

Колір кузова
сірий

сірий металік Limestone Grey

Оббивка сидінь
Кольори інтер'єру: "Triangle Ties"
Панель приладів: "Pineapple"
Килимки: Чорного кольору
Оббивка: "Triangle Ties"
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UAH 15 917,61

Серійна комплектація
Текстильні килимки в салоні
спереду та ззаду
Електронна система курсової стійкості
ESC, антиблокувальна гальмівна система ABS, протибуксувальна система ASR,
електронне блокування диференціалу EDL
Запасне малорозмірне сталеве колесо
бортовий інструмент, домкрат, підлога багажного відділення з можливістю
регулювання по висоті
Дискові гальма ззаду 14"
Знак аварійної зупинки
Дискові гальма спереду 15"
Регулювання керма за вильотом та висотою
Система ISOFIX
підготовка під встановлення дитячих крісел на сидінні пасажира та задніх сидіннях
Підлога багажного відділення з
можливістю регулювання по висоті
Спинка сидіння переднього пасажира з
можливістю повного складанні
Регулювання сидіння водія та пасажира
Зсувний ряд задніх сидінь, спинка
розділена та складається окремо у співвідношенні 1/3 до 2/3, сидіння 3-місне, без
центрального підлокітника позаду
Релінги на даху чорні
Диски "Belmont" R16
легкосплавні, 6J x 16, 205/60 R16
Центральний замок дистанційний
з радіокеруванням, 2 радіоключі
Електросклопідйомники
6 подушок безпеки
2 фронтальні для водія та пасажира, 2 бокові та 2 шторки безпеки для захисту
передніх та задніх пасажирів.
Декор "Pineapple" для передньої панелі,
дверей та центральної консолі
Макіяжні дзеркала у сонцезахисних
дашках, ліворуч та праворуч
Центральний підлокітник спереду
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням
та обігрівом
Індикатор падіння тиску в колесах
Система Start-Stop
Норма емісії EU6 plus
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Серійна комплектація
Парктронік передній та задній
полегшує маневрування завдяки акустичному попередженню при наближенні до
перешкод спереду та ззаду
Бортлітература українською мовою
Галогенові фари ближнього та дальнього
світла з ручним корегування кута нахилу фар
Автоматичне освітлення з LED денними
ходовими вогнями, автоматичною функцією Leaving Home та ручною Coming Home
6 динаміків
Читальні лампи спереду та ззаду
Круїз-контроль вкл. обмежувач швидкості
Задній протитуманний ліхтар
Задні LED ліхтарі
Diversity-антена для FM-прийому
Мультифункціональний бортовий комп`ютер
App-Connect: Apple CarPlay/Android Auto
підключення смартфону до мультимедійної системи через USB-кабель
Медіасистема "Composition"
16,5 см (6,5") кольоровий сенсорний дисплей, Bluetooth
Оббивка сидінь - тканина "Triangle Ties"
Клімат-контроль "Climatronic"
Мультифункціональне шкіряне кермо
Стандартні передні сидіння
Висувна шухлядка під сидінням пасажира
спереду
2 USB-C роз`єми спереду та 2 USB-C
роз`єми для задніх пасажирів
"Hill Start Assist"
асистент рушання вгору
Пакет "T-Cross Ukraine"
Зимовий пакет
обігрів передніх сидінь, форсунки омиву лобового скла з обігрівом

Додаткові опції
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Технічні дані
Двигун - модифікація

1.0 Бензин

Потужність

85 кВт 115 к.с.

Об’єм двигуна

999 куб. см.

Коробка передач

7-ступ. DSG

Тип приводу

Передній привід

Кількість дверей

5

Кількість місць

5

Витрати палива, змішаний цикл ()

7,10 л/100 км

Викиди СО2, змішаний цикл

161 г/км

Викиди NOx

0,0000 г/км

VIN

WVGZZZC1ZMY092454

Дилер
Інтер Авто Центр
Коростишівська, 1А
10007 Житомир
+38 (0412) 48 70 70
reception@inter-avto.com.ua
https://www.inter-avto.com.ua
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