Minha configuração

Nivus

Nivus Comfortline 200 TSI 128 cv Aut. 6 velocidades com função Tiptronic Total Flex

Preço R$ 118.350,00

Nivus Comfortline 200 TSI 128 cv Aut.

Preço R$
118.350,00
1.252,44 R$/mês

Resumo do Plano de Consórcio
Totalmente administrado pela Volkswagen 2

Consórcio
Valor da Primeira mensalidade

R$ 1.354,40

Total de Parcelas

76
R$ 118.350,00

Valor do Crédito
Tipo de Plano

Conforto

T-Cross 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
"ACC" - Controle adaptativo de distância e velocidade com função de frenagem de emergência e monitoramento frontal
"AEB" (City Emergency Brake ) - sistema autônomo de frenagem de emergência anti- colisão frontal (até 50 km/h)
"Aerowischer" - palhetas do limpador de para-brisa com design aerodinâmico
"ESS" - alerta de frenagem de emergência
"Keyless" - sistema de alarme anti-furto com comando remoto
6 Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina)
Alto-falantes (4 dianteiros e 2 traseiro )
Antena para recepção AM/FM
Apoios de cabeça dianteiros com ajuste de altura
Apoios de cabeça no banco traseiro (3)
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
Bateria 320A (49Ah)
Bolsa para bagagem no encosto do banco direito
Câmera para auxílio em manobras em marcha a ré
Cinto de segurança automático de três pontos para o banco traseiro central e laterais
Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e pré-tensionador e limitador de carga
Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e Controle de tração (ASR)
Descansa braço central com porta-objetos , saídas traseiras do ar condicionado e USB para passageiros do banco traseiro
Desembaçador, limpador e lavador do vidr vidro traseiro
Detalhes internos do painel com acabamento em "chrome effect"
Detalhes internos em acabamento "Siberian"
Digital Cockpit, em várias cores, vários perfis de informação selecionáveis
Direção elétrica

Itens de série - Continuação
Sua configuração possui os itens de série abaixo
Espelhos retrovisores e maçanetas das portas na cor do veículo
Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função tilt down no lado direito
Faróis em LED com luz de condução diurna em LED integrada
Grade dianteira com detalhes cromados
Iluminação do porta-luvas
Iluminação no porta-malas
Indicador de controle da pressão dos pneus e sistema de frenagem automática pós-colisão ("Post collision brake")
Lanternas traseiras em LED
Logotipo "TSI"
Luz de rodagem diurna com controle automático das luzes e função Coming Home e Leaving Home automática
Luzes de leitura dianteira e traseiras
Manopla da alavanca de câmbio em couro
Motor 200 TSI
Norma de emissão, PL7 BR
Para-sóis com espelhos iluminados para motorista e passageiro
Pneus 205/60 R16 92H resistência à rodagem otimizada
Rack de teto longitudinal na cor preta
Revestimento de coeficiente de penetração aerodinâmica
Rodas de liga leve 16" Design Troia
Sensores de estacionamento traseiros
Sistema de som touchscreen "Composition Touch" com APP-Connect
Sistema ISOFIX® / Top tether para fixação de assento de criança
Sistema Start-Stop com reaproveitamento da energia de frenagem
Temporizador do limpador de parabrisa com sensor de luz
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 em couro com "shift-paddles"

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

10,0 s (A) / 10,5 (G)
189 km/h (E) / 184 km/h (G)

MOTOR
Cilindrada

999 cm

Potência líquida máxima

128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500 rpm

Torque líquido máximo

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

FREIOS
Dianteiros
Traseiros

Discos ventilado
Discos

PESOS
Em ordem de marcha
Carga útil máxima

1.199 kg
451 kg

DIREÇÃO
PRINCIPAIS DIMENSÕES
Comprimento

4.266 mm

Distância entre eixos

2.566 mm

Largura

1.757 mm

Altura

1.493 mm

COMPARTIMENTO DE CARGA
Compartimento de carga

415 l

DIREÇÃO
Direção

Elétrica

TRANSMISSÃO
Transmissão

Aut. de 6 vel. com função Tiptronic

RODAS E PNEUS
Pneus

205/60 R16

RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL
Reservatório de combustível

52 l

NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS
Número máximo de passageiros

5

