
1.0 TSI 95PS Life
T-Cross

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κυβισμός (cm3) 999

Ιπποδύναμη (Ίπποι) 95

Εκπομπές Ρύπων CO2 (g/km)* 131

Μέση Κατανάλωση (lt/100 km)* 5,8

* Οι αναγραφόμενες τιμές WLTP αφορούν τις εκδόσεις με τον βασικό εξοπλισμό

Βασικός Εξοπλισμός
Ζάντες αλουμινίου "Belmont" διαστάσεων  6J x 16

Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικό φωτισμό στροφής

Φώτα ημέρας LED στον εμπρός προφυλακτήρα

Πίσω φώτα τεχνολογίας LED

Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian Monitoring

Speed Limiter

Emergency Call Service (Κλήση έκτακτης ανάγκης)

Lane Assist

Fatique Detection

Multi-collision Brake 

Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη DAB+

We Connect Υπηρεσίες - Συμβόλαιο με απεριόριστη διάρκεια

We Connect Plus Υπηρεσίες - Συμβόλαιο για 1 έτος (όπου υπάρχει αναβάθμιση σε 

NAVI)
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Προνοητικό σύστημα start/stop (απενεργοποίηση / εκκίνηση κινητήρα) με 

σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση
Σύστημα Infotainment Radio "Ready 2 Discover" Streaming & Internet:

■  Έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών

■  Radio FM με απεικόνιση λογοτύπων ραδ. σταθμών

■  Σύνδεση Bluetooth με audio streaming (HFP, A2DP, AVRCP)

■  6 ηχεία /  4x20 Watt 

■  2 θύρες USB type C εμπρός και θύρα πίσω (μόνο φόρτιση)

■  Αισθητήρες προσέγγισης χεριού (proximity Sensors), Car Menu, Cover art 

■  Προετοιμασία για ενεργοποίηση υπηρεσίας πλοήγησης

■  In Car Shop



We Connect App - Σύνδεση με smartphone 

Ασύρματη (επαγωγική) φόρτιση κινητού τηλεφώνου

Διακοσμητικές επενδύσεις στο ταμπλό - Pineapple 

Ασύμμετρα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω

Rear Assist  - Κάμερα οπισθοπορείας

Hill Start Assist 

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό

Climatic - Κλιματισμός

Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα

Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

Hλεκτρομηχανικό τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση

Πολυλειτουργικό τιμόνι, υπολογιστής ταξιδίου και οθόνη πολλαπλών ενδείξεων Plus

Δερμάτινη επένδυση στο τιμόνι, στο χειρόφρενο και τον λεβιέ ταχυτήτων

Σύστημα αερόσακου κεφαλής για εμπρός και πίσω επιβάτες

Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός με προεντατήρες και ρύθμιση ύψους

Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων στα πίσω καθίσματα με προεταντήρες

Προσκέφαλα εμπρός με ρύθμιση ύψους / 3 προσκέφαλα πίσω

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Προειδοποιητικό τρίγωνο

Πακέτο καπνιστή

Eφεδρικός τροχός εξοικονόμησης χώρου και βάρους

Πάτωμα χώρου αποσκευών αφαιρούμενο και ρυθμιζόμενο καθ'ύψος

Φωτισμός στο χώρο αποσκευών

Πατάκια εμπρός - πίσω

Μετωπικοί & πλευρικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού (Με δυνατότητα 

απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού)

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα, 

με άνω σημείο πρόσδεσης (Top Tether) και στο κάθισμα συνοδηγού

Ένδειξη προτεινόμενης επιλογής σχέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων

Διακοσμητικά χρωμίου στην εμπρός μάσκα και προφυλακτήρα

Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και ηλεκτρικά 

αναδιπλούμενοι

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός ρυθμιζόμενο σε ύψος - μήκος και 2 θύρες Usb στο 

πίσω μέρος (μόνο για φόρτιση)
Κάθισμα οδηγού / συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος / Αναδιπλούμενη πλάτη 

καθίσματος συνοδηγού

Αισθητήρας φωτεινότητας με αυτόματη ενεργοποίηση φώτων. 

Περιλαμβάνεται λειτουργία "Leaving-home" και χειροκίνητη λειτουργία "Coming-

Home για τους προβολείς


