
Model: C113KX12 Termín dodania: Január 2021 Kom. č.: 441 873 / int. č.:  37-337 PREDVÁDZACIE VOZIDLO

Motor: 3-valcový benzínový motor 85/115

Prevodovka: 6-stupňová manuálna 10,2

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1730 / 480 200 / 2.000 - 3.500

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm): 4.108 / 1.760 + 1.782 193

Číslo karosérie: WVGZZZC1ZLY122941 5,8 - 6

Farba interiéru: UL/čierna-šedá/čierna titan 455 - 1.281

Farba vozidla: 4M4M - oranžová energetic metalíza 131 - 135

Stav najazdených km: 7 Počet miest na sedenie: 5

Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou, bočné airbagy vpredu, Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklápacie kľúče

hlavové airbagy vpredu a vzadu Klimatizácia "Climatic"

ESC, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR, asistent rozjazdu do kopca Multifunkčný 3-ramenný kožený volant, kožená radiaca páka a

"Pedestrian Recognition" - asistent rozpoznávania kolízie s chodcom s ručná brzda

funkciou núdzového brzdenia Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

"Front Assist" a "City Brake" - systém na sledovanie diania pred Elektromechanický posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom

vozidlom a systém núdzového brzdenia v závislosti na rýchlosti

"Lane Assist" - asistent zachovania jazdného pruhu Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu

eCall - systém tiesňového volania Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, na

Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované, 3 hlavové vodičovej strane asferické

opierky sedadiel vzadu

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu Štandardné sedadlá, poťah látka "Triangle"

výškovo nastaviteľné Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

ISOFIX systém na uchytenie detských sedačiek na sedadle Odkladacia zásuvka pod sedadlom spolujazdca

spolujazdca a na vonkajších zadných sedadlách Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel

Tire Mobility Set, kompresor, náradie a zdvihák Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu

Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením

Asistent rozjazdu do kopca vypnutia, 2 lampy na čítanie vpredu a 2 lampy vzadu

Multikolízna brzda Make-up zrkadielka v slnečných clonách

Imobilizér Dekoratívne obklady "Pineapple" na prístrojovej doske

Start-Stop System s rekuperáciou brzdnej energie Zadné sedadlo posuvné, operadlá asymetricky delené a sklopné

Kontrola stavu tlaku v pneumatikách Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu

Kryt a osvetlenie batožinového priestoru

Rádio "Composition Media s CD, 8" farebný dotykový displej,

6 reproduktorov vpredu a vzadu Determálne sklá

2 nabíjacie zásuvky pre iPod/iPhone a USB vzadu LED zadné svetlá

Bluetooth hands-free mobilné pripojenie, hands free profile, Strešný nosič čierny

bluetooth Audio Disky z ľahkých zliatin 6Jx16 "Belmont", pneu 205/60 R16

Palubný počítač "Plus"

Cena modelu s 20% DPH 17 170,00 €
Obj. kód Cena v Eur

4M4M 460,00 €

"Technik" Paket v hodnote 1.180 € teraz len za:

* parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením

* automatická 2-zónová klimatizácia

* rádio "Composition Media" s CD prehrávačom, 8" farebný dotykový displej, 6 reproduktorov vpredu a vzadu

1G6 Dojazdová oceľová rezerva, miestošetriaca 100,00 €

20,00 €

2GM061550 041 40,00 €

1956016PE3560 888,00 €

EA5 Predĺžená záruka 2+2 roky/ max. 80 000km (podľa toho, čo nastane skôr) 130,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 19 698,00 €

Cenové zvýhodnenie -600,00 €

Cena vozidla po zľave  s DPH 19 098,00 €

Cena vozidla po zľave bez DPH 15 915,00 €

Bezpečnosť Komfort

Max. rýchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) WLTP (l): 

Objem batožinového priestoru (l):

Emisie CO2, g/km: 

Sériová výbava T-Cross Life

VW T-Cross Life 1.0 TSI 6G 115k

Technické údaje
Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):

(Technik Paket 290€ + Bonus 2020 600 €)

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica, tel.: 048/43 66 300,  www.autonovo.sk

Povinná výbava

Podlahové gumy

Interiér

Technika

W59 890,00 €

Ušetríte 890 € s DPH

Exteriér
Infotainment

oranžová energetic metalíza
Doplnková výbava

Zimná sada kolies PEAK, 195/60 R16, pneu Continental




