
T-Cross Life 1,0 TSI 70 kW 5G

 Nabídka ze dne 08.02.2023

 Číslo nabídky: JPERAP1

   Strana 1 z 8

1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Palivo

Benzin

Pohon

Přední pohon

Převodovka

Manuální 5 st.

Výkon

   70 kW / 95 koní

Objem

 999 cm3

Model

T-Cross Life 1,0 TSI 70 kW 5G

546 900,- Kč

Benzin 95 / 1.0 l / 70 kW (95 koní) / Manuální 5 st.

  Spotřeba paliva 5,8 l/100km

  Emise CO2: 131 g/km

Design

 Barva interiéru Interiér Titanium Černá Titan

0,- Kč

 Vnější lakování Šedá Ascot

0,- Kč

16" kola z lehké slitiny Belmont

0,- Kč

  

Celkem vč. DPH

546 900,- Kč
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Front Assist

systém sledování provozu

funkce nouzového brzdění

Elektronický stabilizační program ESP

s impulsem do řízení, ABS, ASR, EDL a EDTC

Elektrické ovládání oken

eCall

nouzové volání v případě nehody

Digitální radiopřijímač (DAB+)

rozšíření rádia o příjem digitálního vysílání

závislý na síle signálu v daném místě

Digital Cockpit

8" obrazovka

s barevným multifunkčním ukazatelem

volitelné profily

Dělená sklopná a posuvná zadní sedadla

Dálkově ovládané centrální zamykání

2 sklopné klíče

Čelní sklo tepelně izolující

reflektující infračervené záření

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce

s možností deaktivace u spolujezdce

Boční a hlavové airbagy

boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce

hlavové airbagy vzadu

Automatický spínač světlometů

Coming home (manuální)

Leaving home

Audiosystém Composition

6,5" dotykový displej

Bluetooth telefonní rozhraní

FM příjem

Asistent pro rozjezd do kopce

2 reproduktory

vpředu

16" kola z lehké slitiny Belmont

stříbrná

16" x 6J

pneumatiky 205/60 R16

Sériová výbava
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Varování nezapnutých bezpečnostních pásů

akustické i grafické

USB-C port 2x vpředu

2x USB-C port pro nabíjení vzadu

Tříbodové bezpečnostní pásy

přední sedadla

Tříbodové bezpečnostní pásy

vnější zadní sedadla

Telefonní rozhraní

Systém sledování únavy řidiče

Systém rozpoznání chodce

Středová loketní opěrka vpředu

Sada nářadí a zvedák vozu

Rukojeť ruční brzdy v kůži

Rezervní kolo dojezdové

Prodloužená záruka 3 roky/90.000 km

Podélné střešní nosiče - černé

Palubní literatura v českém jazyce

Paket Světla a výhled

dešťový senzor

vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

funkce Coming Home a Leaving Home

Osvětlení zavazadlového prostoru

Omezovač rychlosti

Odkládací kapsy

na zadní straně předních sedadel

Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu

Multifunkční volant v kůži

Manuální klimatizace

Make-up zrcátka ve slunečních clonách

LED zadní světla

Lane Assist

systém pro udržování vozu v jízdním pruhu

Kryt zavazadlového prostoru

ISOFIX na sedadle spolujezdce

příprava pro upevnění dětské sedačky na sedadle 

spolujezdce

Interiérový dekor "Pineapple"

dekor přístrojové desky

Hlavice řadicí páky v kůži

Halogenové přední světlomety
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Zcela sklopné opěradlo spolujezdce

Zásuvka pod sedadlem spolujezdce

Výškově nastavitelná přední sedadla

manuálně nastavitelná

Výstražný trojúhelník

Vnitřní zpětné zrcátko

s automatickou clonou

Vnější zpětná zrcátka el. sklopná

nastavitelná, vyhřívaná

automatické sklopení zrcátka spolujezdce při zařazení 

zpátečky

Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná

vyhřívaná

pro přední i zadní pásy
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Technické údaje Obecné informace

Typ karoserie  SUV

Počet dveří  5

Míst k sezení  5

Motor

Palivo  Benzin

Maximální výkon spalovacího motoru  70 kW (95 koní)

Zdvihový objem  999 cm3

Počet válců  3

Pohon  Přední pohon

Převodovka  Manuální 5 st.

Jízdní vlastnosti

Maximální rychlost  180 km/h

Hlučnost  68 dB

Hmotnost

Maximální přípustná celková hmotnost  1 730 kg

Skutečná pohotovostní hmot. podle normy 2007/46 EU*  1 299 kg

Maximální povolené zatížení přední nápravy  890 kg

Maximální povolené zatížení zadní nápravy  890 kg

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoup. max. 12%)  1 000 kg

Hmotnost nebrzděného přívěsu  620 kg

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy  2 730 kg

Maximální povolené zatížení tažného zařízení  55 kg

Rozměry

Výška (bez podélníků)  1 572 mm

Šířka (bez zrcátek)  1 772 mm

Délka (bez tažného zařízení)  4 114 mm

Rozvor  2 551 mm
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Hodnoty spotřeby a emisí

Emisní norma  EURO 6 AP

Emise částic  0,00024 PM

Emise NOx  0,039 g/km

Technická data byla pro vůz vypočítána v rámci předběžné konfigurace. Není vyloučeno, že se v návaznosti na proces výroby vozu nebudou 

skutečná data odchylovat od dat vypočtených pro konfiguraci.

Zahrnuje 75 kg pro řidiče a hmotnost 90% plné nádrže. Další výbava zvyšuje pohotovostní hmotnost vozu a snižuje tak užitečné zatížení. 

Jedná se o předběžné orientační hodnoty. Skutečné hodnoty dle COC se mohou odchylovat až o 5 % a mohou tak snížit užitečnou hmotnost.


