
PÕHIVARUSTUS
Põhivarustuse nimekiri on teavitava iseloomuga ning neid võidakse muuta ette teatamata

VÄLIMUS
• Valuveljed Belmont 6J x 16, rehvid 205/60 R16

• Mustad katusereelingud

• Mustad dekoratiivsed detailid

INTERJÖÖR
• "Triangle Ties" kangast tekstiilistmekatted

• Reguleeritava kõrgusega esiistmed

• Asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme

seljatugi

• Nihutatav tagaiste

• Täielikult kokkuklapitav eesmise kõrvalistme

seljatugi

• Multifunktsionaalne rool

TURVALISUS
• Vargusvastane alarmsüsteem koos siseruumianduri,

pukseerimiskaitse ja kesklukuga

• Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)

• Nõlvaltstardiabi

• Eesmised turvapadjad koos kõrvalistuja turvapadja

deaktiveerimisega

• Turvakardinad ees- ja tagaistujatele, eesmised

külgturvapadjad

• Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos

autonoomse hädapidurdussüsteemiga

• Laiendatud jalakäijate jälgimissüsteem

FUNKTSIONAALSUS
• Soojusisolatsiooniga esiklaas

• Rohelise soojusisolatsiooniga klaasid külg- ja

tagaakendel

• Automaatkliimaseade

• Kiiruspiirik

• Esitulede automaatlülitus, saabumis- ja

lahkumisfunktsioon

• Elektriliselt reguleeritavad soojendusega

välispeeglid

• Parkimisandurid ees ja taga

TEHASES PAIGALDATAV LISAVARUSTUS
Lisavarustus täiendab või asendab põhivarustust

Lisavarustus                                                                                                                                                          Hind EUR

Metallik värv 

Valgusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendel

App-Connect funktsioon

Tagurduskaamera

Nahkkattega multifunktsionaalne rool

Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC

DSG-käigukastiga mudelitele ka Stop & Go funktsiooniga

Kahetsooniline automaatkliimaseade "Climatronic" 

Comfort pakett Life varustustasemele:

- Raadio Compositon Media 20,3 cm puuteekraaniga ja mobiiltelefoni Bluetooth liidesega

- Kahetsooniline automaatkliimaseade Climatronic

- Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidk

- Talvepakett, sealhulgas soojendusega esiistmed

- Valgusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendel

Talvepakett koos soojendusega esiistmed

- soojendusega esiistmed

- automaatse soojendusega pesurid ees

Raadio "Ready 2 Discover"

- 20,3 cm puuteekraan

- 6 kõlarit 

MÜÜJA POOLT PAIGALDATAV LISAVARUSTUS JA TEENUSED

Lisavarustus                                                                                                                                                          Hind EUR

ARK registreerimine                                                                                                                                      230.00

Sõiduki ettevalmistus                                                                                                                                   235.00

Porilapid                                                                                                                                                          143.00

Jalamatid                                                                                                                                                          78.00

Kasko                                                                                                                                                               355.00                   

                                                                                              Sõiduki soovituslik jaemüügihind: 23 025.00

                                                                                                                                     Hinnasoodustus: 325.00

                                                                                                     Sõiduki hind käibemaksuta 20%:  18 916.67

                                                                                                                                  Käibemaks 20%: 3 783.33

Sõiduki hind Teile: 22 700.00

VOLKSWAGEN T-CROSSI PAKKUMINE

Mootor:
Kütus:
Võimsus:
Käigukast:
Vedav sild:
Keskmine kütusekulu:

1.0
bensiin
81 kw/ 110 hj
automaat
esisillavedu
keskmine  5.0 l/100 km

• Eraldi LED-päevatuled

• Kombineeritud LED-tagatuled

• Käetugi esiistmete vahel

• Dekoratiivsed detailid "Pineapple" armatuurlaual

• Meikimispeeglid päikesevarjudes

• Kaarditaskud esiistmete taga

• Sahtel eesmise kõrvalistme all

• Lugemistuled ees ja taga

• Ahelkokkupõrke vältimise süsteem

(mitmikkokkupõrke pidur)

• Reahoidmisabiline Lane Assist

• eCall hädaabikõnesüsteem

• Kaudne rehvirõhu kontrollsüsteem

• Ruumi- ja kaalusäästev tagavararatas,

tööriistakomplekt ja tungraud

• ISOFIX kinnitused (laste turvatoolide kinnitused

välimistel tagumistel istmetel ja eesmisel

kõrvalistmel)

• Raadio "Composition Colour"

- 16,5 cm puuteekraan

- USB-C liides

• 6 kõlarit

• Mobiiltelefoniliides

• Multifunktsionaalnäidik Plus

• Start-stopp-süsteem koos pidurdusenergia

taaskasutusega

• Kahele kõrgusele seadistatav pagasiruumi põhi

467.00

179.00

213.00

263.00

159.00

236.00

351.00

-374.00

Tootja poolt tehases paigaldatud lisavarustus kokku: 2209.00

310.00

283.00

Müüja poolt paigaldatud lisavarustus ja teenused  kokku: 1 041.00

LISAKS
• Garantii 5 aastat või 100 000 km (esimesed kaks aastat läbisõidupiiranguta)

• Kasutusjuhend


