Minha configuração
T-Cross

T-Cross Sense 200 TSI 116 cv (G) / 128 cv (E) Automática de 6 velocidades Total Flex 4 portas

1.252,44 R$/mês

Resumo do Plano de Consórcio
Totalmente administrado pela Volkswagen 2

Consórcio
Valor da Primeira mensalidade

R$1.252,44

Total de Parcelas

76
R$109.590,00

Valor do Crédito
Tipo de Plano

Conforto

T-Cross Sense 200 TSI 116 cv (G) / 128 cv (E) Automática de 6 velocidades Total Flex 4 portas

INSCREVA-SE AGORA!

2 O Consórcio Nacional Volkswagen é o único garantido pela própria Volkswagen. Plano Conforto. Créditos a partir de R$ 68.750,00 conforme tabela do dia 19/11/2021, sujeitos à
alteração. Frete incluso. Pintura metálica e opcionais não inclusos. Contribuição mensal de 0,8771%, acrescido da taxa de administração (22,0%), fundo de reserva (3,0%) e seguro de vida
(se aplicável). Planos sem taxa de adesão. Grupo de 76 meses. Os modelos, códigos, taxas e valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme a política de comercialização.
Contemplações mensais por assembleia. Crédito sujeito à aprovação na contemplação. Consulte outros planos e modelos em nosso site. Consórcio de Carro

Itens de série
Sua configuração possui os itens de série abaixo

Lanternas traseiras em LED
Luzes de leitura dianteiras e traseiras
Luzes indicadoras de direção integradas nos retrovisores
Maçanetas das portas e espelhos retrovisores na cor do veículo
Medidas de proteção para pedestres ampliadas
Motor 1.0 TSI
Norma de emissão, PL7 BR
Para-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo
Para-sóis com espelhos iluminados para motorista e passageiro
Pneus 205/60 R16 92H resistência à rodagem otimizada
Preparação para farol de neblina
Rack de teto longitudinal na cor preta
Regulagem do facho do farol
Revestimento de coeficiente de penetração aerodinâmica
Rodas de aço 6J x 16
Sensor crepuscular
Sistema de alarme anti-furto com comando remoto e preparação para monitoramento interno
Sistema Start & Stop
Supercalotas
Tomada 12V no console central e no compartimento de bagagens
Transmissão automática de 6 velocidades
Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função "one touch" nos dianteiros
Volante multifuncional

Itens de série - Continuação
Sua configuração possui os itens de série abaixo
Airbag para motorista e passageiro com sistema de desativação para o passageiro
Airbags laterais nos bancos dianteiros e de cortina
Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros
Alto-falantes (2 dianteiros e 2 traseiro )
Antena no teto
Apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura (3)
App-Connect
Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
Assistente para partida em aclives/subidas ("Hill Hold Control")
Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura
Banco traseiro com encosto rebatível bi-partido
Bancos revestidos de tecido - Malharia "Bandula"
Bateria 320A (49Ah)
Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e pré-tensionador
Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos (inclusive o central)
Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
Colunas centrais com aplique preto fosco
Computador de bordo com display multifuncional Plus
Controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (ASR) e bloqueio eletrônico do diferencial
(EDS)
Desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro
Direção elétrica
Encosto do banco do passageiro não rebatível
Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função tilt down no lado direito
Faróis com função "Coming & Leaving home " com luz de condução diurna em LED na regiões dos fárois
de neblina
Faróis duplos com máscara escurecida
Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® / Top tether
Grade dianteira na cor preto fosco
Iluminação no porta-malas

Ficha técnica - DESEMPENHO
Aceleração de 0 a 100 km/h
Velocidade máxima

9,6 s (E) / 10,0 s (G)
189 km/h (E) / 183 km/h (G)

MOTOR
Cilindrada
Torque líquido máximo

999 cm
20,4 kgfm (E/G) - 2.000/3.500 rpm

FREIOS
Dianteiros
Traseiros

Discos ventilado
Discos

PESOS
Em ordem de marcha
Carga útil máxima

1.215 kg
445 kg

DIREÇÃO
PRINCIPAIS DIMENSÕES
Comprimento

4.199 mm

Distância entre eixos

2.651 mm

Largura

1.760 mm

Altura

1.568 mm

COMPARTIMENTO DE CARGA
Compartimento de carga

373 a 420 l

DIREÇÃO
Direção

Elétrica

TRANSMISSÃO
Transmissão

Automática de 6 velocidades

RODAS E PNEUS
Pneus

205/60 R16

RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL
Reservatório de combustível

52 litros

NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS
Número máximo de passageiros

5

