
Twój Crossland

Edition SUV 1.2 Turbo 81 kW / 110 KM, S/S (MT6) 
Srebrny - Quartz, Tapicerka materiałowa Peanut, czarna 

 Kalkulacja ceny

Edition SUV 1.2 Turbo 81 kW / 110 KM, S/S (MT6)   86550,00 zł

Kolor:  Srebrny - Quartz   2400,00 zł

Tapicerka:  Tapicerka materiałowa Peanut, czarna   0,00 zł

 Opcje   2200,00 zł
System ABS, hamulce tarczowe przód 15", tył 14"   0,00 zł
Kamera cofania z czujnikami parkowania przód/tył   2200,00 zł

  91150,00 złCena katalogowa 

90121-006



 Wyposażenie

Pakiety opcji

Pakiet Dobrej Widoczności (CWX) Std

– Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu (TTW)

– Czujnik deszczu (CE1)

– Dodatkowe oświetlenie wnętrza kabiny, przód i tył (TR0)

– Lusterko wewnętrzne światłoczułe (DD8)

– Przesłona słoneczna kierowcy z kieszenią i lusterkiem podświetlanym (D6I)

Nadwozie

Aktywne przesłony osłony chłodnicy (VRI) Std

Antena dachowa (U91) Std

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia (D75) Std

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, elektrycznie sterowane i podgrzewane (DXK) Std

Osłona chłodnicy z chromowaną listwą ozdobną (TPV) Std

Osłony lusterek zewnętrznych lakierowane w kolorze czarnym (DP0) Std

Reflektory Eco LED (TLL) Std

Ręczne poziomowanie reflektorów przednich (TR6) Std

Zewnętrzna listwa okienna czarna (MDB) Std

Światła do jazdy dziennej LED (T3S) Std

Wnętrze

Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, nachylenia oparcia, wysokości (AH3) Std

Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, nachylenia oparcia (AG5) Std

Gniazdko elektryczne 12V z przodu (KD4) Std

Kierownica pokryta skórą z metalicznym elementem ozdobnym (N34) Std

Klimatyzacja sterowana manualnie (C67) Std

Lampka w podsufitce (przód) (C91) Std

Nawiewy powietrza w drugim rzędzie siedzeń (KCL) Std

Otwarty schowek w konsoli środkowej (D55) Std

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach (N37) Std

System Start&Stop (KL9) Std

Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40 z mocowaniem fotelika ISOFIX (A64) Std

Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości (AJC) Std

Syst. informacyjne

Komputer pokładowy (U68) Std

Przyciski sterowania na kierownicy (UC3) Std

System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB, AUX-in (IOA) Std

– 6 głośników (UW6)

– Gniazdo USB (USR)

– Wyświetlacz segmentowy między wskaźnikami, monochromatyczny (UDB)

Tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R (U2Q) Std

Bezpieczeństwo

Czujnik zapięcia pasów na fotelu kierowcy (UHG) Std

Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera (UHH) Std

Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie (UH5) Std

Dwa kluczyki w tym jeden składany (KTM) Std

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (NJ1) Std

Kamera cofania z czujnikami parkowania przód/tył (CXG)  2200,00 zł



– Kamera cofania (UVC)

– Ultradźwiękowe czujniki parkowania z przodu i z tyłu (UD5)

Poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe (AYC) Std

Przednia kamera - rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości (UVX) Std

System monitorowania ciśnienia w oponach (UJO) Std

System wspomagania ruszania na pochyłościach (KB5) Std

Tempomat (K33) Std

Trzypunktowy pas bezpieczeństwa na tylnym środkowym siedzeniu (AWO) Std

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (UFL) Std

Układ stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach (FX3) Std

Koła

Zestaw naprawczy do opon (KTI) Std

Koła stalowe strukturalne 16”

Koła stalowe strukturalne 16" + Opony 195/60 R16 89H o obniżonym oporze toczenia (CWBD) Std

– Koła stalowe 16" (RV7)

– Opony 195/60 R16 89H o obniżonym oporze toczenia (Q3O)

Kolor dachu

Kolor dachu identyczny z kolorem nadwozia (NTO) Std




