
Η διαμόρφωσή σας
T-Cross Volkswagen

1.0 TSI

Βενζίνη Μηχανικό κιβώτιο Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Ισχύς

95 PS (70 kW)

Κατανάλωση:

5,8 l/100km2

Εκπομπές:

131 g/km2

Λιανική τιμή μοντέλου προ φόρων 14.753,00 €

Προαιρετικός εξοπλισμός 160,00 €

Σύνολο λιανικής τιμής προ φόρων 14.913,00 €

ΦΠΑ 24% 3.579,00 €

Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης 797,00 €

Τελική τιμή με ΦΠΑ και ΕΤΤ 19.290,00 €

Τελική τιμή με ΦΠΑ και ΕΤΤ 19.290,00 €1

Κωδικός διαμόρφωσης

Εκτυπώστε τον κωδικό διαμόρφωσης

VPX3D4JD



Εκτύπωση

Λευκό Pure

160,00 € 1

Ζάντες

Ζάντες αλουμινίου "Belmont" διαστάσεων 6J x 16

Βασικός εξοπλισμός

Εσωτερικό

Μαύρο Titanium-Γκρι



Βασικός Εξοπλισμός
Εκτυπώστε το βασικό εξοπλισμό

2 θύρες USB C-Type εμπρός, 1 θύρα USB C- Type πίσω για φόρτιση

3 προσκέφαλα πίσω

DAB+ Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Emergency Call Service (Κλήση έκτακτης α νάγκης)

Eφεδρικός τροχός εξοικονόμησης χώρου και βάρους

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Front Assist (Σύστημα επιτήρησης περιβάλ λοντος χώρου) με City Emergency Braking (Σύστημα
φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης)

Hill Start Assist (Σύστημα υποβοήθησης κ ατά την εκκίνηση σε ανηφόρα)

Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λ ωρίδας κυκλοφορίας)

Wireless We Connect App - Ασύρματη σύνδε ση με Apple CarPlay®

Yπολογιστής ταξιδίου PLUS

Ένδειξη χαμηλής στάθμης υγρού πλύσης παρ μπρίζ

Αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού

Ασύμμετρα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα

Ασύρματη (επαγωγική) φόρτιση κινητού τηλ εφώνου (μόνο για συσκευές συμβατές με πρ ότυπο Qi)

Δερμάτινο πολυ-λειτουργικό τιμόνι

Διακοσμητικές επενδύσεις "Pineapple" στο ταμπλό και το εσωτερικό των εμπρός θυρώ ν

Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3-σημείων με προε ντατήρες και ρύθμιση ύψους

Εμπρός καθίσματα ρυθμιζόμενα σε ύψος

Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι και αερόσακοι τύπου κουρτίνας για εμπρός - πίσω επιβά τες

Εμπρός προβολείς με αισθητήρα φώτων και λειτουργία Leaving Home / Coming Home

Εμπρός προβολείς ομίχλης με λειτουργία σ τατικού φωτισμού στροφής

Επενδύσεις καθισμάτων σε ύφασμα "Triangl e Ties“

Εργαλεία αλλαγής ελαστικού

Ζάντες αλουμινίου "Belmont" διαστάσεων 6J x 16

Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων με προεντα τήρες για τα δύο πλευρικά πίσω καθίσματα

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες και α υτόματη ρύθμιση καθρέπτη συνοδηγού κατά την στάθμευση

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω

Κάμερα οπισθοπορείας

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός ρυθμιζόμενο σε ύψος - μήκος και 2 θύρες Usb στο πίσ ω μέρος (μόνο για
φόρτιση)

Κλιματισμός Climatic

Πάτωμα χώρου αποσκευών αφαιρούμενο και ρ υθμιζόμενο καθ'ύψος

Πίσω ζώνες ασφαλείας 3-σημείων

Πίσω φώτα τεχνολογίας LED

Πακέτο καπνιστή: περιλαμβάνει αποσπώμενο σταχτοδοχείο και αναπτήρα

Πατάκια εμπρός - πίσω

Περιοριστής ταχύτητας



Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover" με υπηρεσίες "Streaming & Internet"

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικώ ν

Σύστημα επιτήρησης πεζών & ποδηλάτων

Συρτάρι αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού

Τρίγωνο ασφαλείας

Υπηρεσίες We Connect Plus - 1 χρόνος συμ βόλαιο (όπου διατίθεται NAVI)

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθ ισμάτων

Φώτα ανάγνωσης εμπρός & πίσω

Φωτισμός χώρου αποσκευών

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατανάλωση και εκπομπές ρύπων σύμφωνα με τις μετρήσεις
WLTP

Βενζίνη

Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου 7,0 l/100km2

Μεσαία κατανάλωση καυσίμου 5,6 l/100km2

Υψηλή κατανάλωση καυσίμου 5,0 l/100km2

Πολύ υψηλή κατανάλωση καυσίμου 6,1 l/100km2

Κατανάλωση καυσίμου μικτού κύκλου 5,8 l/100km2

Εκπομπές CO2 μικτού κύκλου 131 g/km2

Κατανάλωση και εκπομπές ρύπων

Βενζίνη

Κατανάλωση καυσίμου εντός πόλης 5,7 l/100km2

Κατανάλωση καυσίμου εκτός πόλης 4,3 l/100km2

Κατανάλωση καυσίμου μικτού κύκλου 4,8 l/100km2

Εκπομπές CO2 μικτού κύκλου 110 g/km2



Κινητήρας

Κυβισμός 1.0 TSI / 999

Μέγιστη ροπή 175 Nm / 1600 - 3500 1/min

Μέγιστη ροπή Nm

Μέγιστη ιπποδύναμη 95 PS (70 kW)

Κατηγορία εκπομπών EURO 6 AP

Κιβώτιο ταχυτήτων Μηχανικό 5 σχέσεων

Μέγιστη ταχύτητα 180 km/h

Επιτάχυνση 0-100 km/h  11,6 s

Βάρη

Φορτίο οροφής 75 kg

Διαστάσεις

Μήκος (ελάχιστο/μέγιστο) 4.108 mm /4.120 mm

Ελάχιστο πλάτος 1.760 mm

Μέγιστο πλάτος 1.784 mm

Μέγιστο ύψος 1.584 mm

Μεταξόνιο 2.551 mm

Μετατρόχιο εμπρός (ελάχιστο/μέγιστο) 1.526 mm / 1.534 mm

Μετατρόχιο πίσω (ελάχιστο/μέγιστο) 1.508 mm / 1.516 mm

Κύκλος στροφής 10.600 mm

Χώρος αποσκευών

Μήκος με αναδιπλούμενα καθίσματα 1.465 mm

Χώρος αποσκευών με αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 1.281 l

Χώρος αποσκευών 455 l

Ρεζερβουάρ 40 l

1 Η τιμή του αυτοκινήτου όπως διαμορφώνεται, περιλαμβάνει ΦΠΑ & ΕΤΤ και αποτελεί την ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή.
Οι τιμές του προαιρετικού εξοπλισμού, χρωμάτων και ζαντών δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης (ΕΤΤ).



2 Τα αναφερθέντα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπής ρύπων προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες
από τον νόμο διαδικασίες μέτρησης. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 ορισμένα καινούργια οχήματα λαμβάνουν έγκριση τύπου
σύμφωνα με την Εναρμονισμένη Διεθνώς Διαδικασία Δοκιμών για Ελαφρά Οχήματα (Worldwide Harmonized Light Vehicles
Test Procedure, WLTP), μια ρεαλιστικότερη διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών
CO2. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 ο Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης (New European Driving Cycle, NEDC) θα
αντικατασταθεί σταδιακά από την WLTP. Εξαιτίας των ρεαλιστικότερων συνθηκών δοκιμής, η μετρούμενη σύμφωνα με την
WLTP κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 σε πολλές περιπτώσεις θα είναι υψηλότερες από τις μετρούμενες με τον
NEDC. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των WLTP και NEDC, επισκεφθείτε το
https://www.volkswagen.gr/el/wltp.html. Προς το παρόν υποχρεούμαστε ακόμη από τον νόμο να παραθέτουμε τις τιμές του
NEDC. Όταν πρόκειται για καινούργια οχήματα τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με την WLTP, οι τιμές του NEDC
εξάγονται από τις τιμές της WLTP. Η αναφορά των τιμών της WLTP μπορεί να γίνεται επιπρόσθετα οικειοθελώς, ώσπου αυτό
να απαιτηθεί πλέον από τον νόμο. Όταν οι τιμές του NEDC αναφέρονται ως εύρη τιμών, αυτές δεν αφορούν σε μεμονωμένο,
συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσφοράς πώλησης. Χρησιμεύουν απλά ως μέσο
σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί και τα αξεσουάρ (π.χ., πρόσθετα
εξαρτήματα, διάφοροι τύποι ελαστικών, κ.λπ.) μπορούν να αλλάξουν τις σχετικές παραμέτρους του οχήματος, όπως, π.χ.,
βάρος, την αντίσταση κύλισης και την αεροδυναμική και, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες και τις κυκλοφοριακές
συνθήκες, καθώς και το εξατομικευμένο στυλ οδήγησης, να επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμου, την κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματος, τις εκπομπές CO2 και τις τιμές των επιδόσεων του οχήματος. (DAT).



Ετικέτες ελαστικών και σχετικές πληροφορίες
Η λίστα των ετικετών χρησιμεύει για την πληροφόρηση σας σχετικά με το ποιοι τύποι ελαστικών μπορούν να
τοποθετηθούν στο αυτοκίνητό σας.
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Continental - 0358153

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (EU) 2020/740
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https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/0358153/205%2F60%20R16%2092H/20211008?language=gr-el


GOODYEAR - 577086

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (EU) 2020/740

GOODYEAR 577086
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Bridgestone - 13949

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (EU) 2020/740

Bridgestone 13949
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https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/GOODYEAR/577086/205%2F60%20R16%2092H/20211008?language=gr-el
https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Bridgestone/13949/205%2F60%20R16%2092H/20211008?language=gr-el

