T Roc Style 1.5 TSI 150
Моделски код			A113KDX5
Ниво на опременост		
STYLE
Зафатнина на моторот		
1498 ccm
Моќност				
110 KW (150 HP)
Менувач				6 степен
Седишта				5
Дожина x ширина x висина		
4234 x 1819 x 1575
Волумен на багажник		
445 l
Резервоар за гориво		
50 l
Потрошувачка на гориво		
5.3 /100 Km
Боја					Црна Бисерна (Deep Black)
Внатрешност				
Црно Кафеава (Black Oak) / Керамик
Емисија на CO2:			
120 g/km

Дополнителна опрема без доплата
0XE
3S1
4I3
6YD

7K9
8RL
8WH
9WT
B64
EL0
KA1

Упатство на мекедонски јазик
Кровни шини, сребрени елоксирани
Keyless Access (пристап без клуч,
стартување на моторот на копче)
Електрично преклопливи надворешни
ретровизори со функција за спуштање
на совозачкиот ретровизор и
периметарско осветлување
Индикатор за издишана гума
6 звучници
Светла за магла напред со статичко
осветлување во свиоци
App Connect (Apple CarPlay,
Google Android Auto, Mirrorlink)
Внатрешен код
Без онлајн услуги
Камера назад

NZ0
PAM
PF1
PFA
PLA

PRC
PU2
Y9Z

Без систем за итен повик/повик за помош
Централен потпирач за раце напред со
оддел за скалдирање и отвори за
вентилација кон задните седишта
Адаптивен темпомат со систем за
намалување на ризикот од фронтален
судар и итно сопирање во град
Систем за задржување на лента Lane Assist
Пакет Light & Sight (автоматско активирање
на предните светла со одделни LED дневни
светла, функции Coming home/Leaving
home, сензори за светло и дожд, внатрешен
ретровизор со автоматско затемнување
Резервно тркало, челично, со намалени
димензии и тежина, вкл. алат и дигалка
Мултифункционален кожен управувач
Типско одобрение WLTP

СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена
* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 725
Тел. 02 26 03 768

28.321 €
1.750.238 денари
office@porsche.com.mk
www.volkswagen.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia

Сериска опрема во зависност
од нивото на опременост
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Без ознаки за мотор на задната врата
ESC (Електронска контрола на стабилноста
на возилото, вкл. ABS, BAS,ASR, EDL, EDTC)
Диск сопирачки напред и назад
Браници во боја на каросеријата, Style
седишта на задната клупа
Висински подесив под во багажникот со
можност за отстранување
Кровни шини, црни
Три сигурносни појаси на задните седишта
со три точки на врзување
Зелени термоизолациони стакла
Воздушни перничиња за возач и совозач
со можност за деактивација на совозачкото
перниче
Декоративни уметоци Limestone Grey на
инструмент таблата, централната конзола и
панелите на предните врати
Колор пакет (рачки и ретровизори во боја)
Куќиштата на надворешните ретровизори и
рачките на вратите во боја на каросеријата
Надворешните ретровизори со електрично
подесување и греење
Старт/Стоп систем за автоматско
деактивирање и повторно стартување на
моторот
Халогени фарови со трепкачи, заеднички
покриени со непрофилирано стакло
Заден бришач со променлив интервал
Регулирање на досегот на предните светла
Задните светла во LED изведба
Контрола на климата, двозонска, автоматска
Climatronic
Мултифункционален дисплеј Plus
чувствителен на допир, USB‑C, FM радио
прием, Bluetooth, 2х20W, 2 звучници)
Преслекување на седиштата во штоф,
“Tracks 4”
Оддел за складирање на упатството за
употреба под возачкото седиште и фиока
под совозачкто седиште
Алу фелни “Chester”, 16”, 6.5J x 16,
пневматици 215/60
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R16, сигурносни навртки
Паркинг сопирачка, електромеханичка, со
Ауто холд функција
Сервоуправување, електромеханичко, со
дејство зависно од брзината
Избор на профил за возење, серија само за
4MOTION
ISOFIX Подготовка за прицврстување на 2
детски седишта
Возачко и совозачко седиште подесиви по
висина
Наслони за глава назад, 3
Централно заклучување со далечинско
управување и 2 преклопливи клуча
Електрично движени стакла
Воздушни завеси за патниците на предните
и надворешните задни седишта вкл.
странични воздушни перничиња
Сигурносно оптимизирани наслони за
глава напред
Систем за предупредување за фронтален
судар Front
Assist со автономно сопирање во итни
случаи
Електронска заштита ‑ имобилизатор
Паркинг сензори напред и назад со
графичко и звучно предупредување за
препреки
Автоматско активирање на предните светла
со LED дневни светла и функција
Coming Home/Leaving Home
Сензор за дожд
Светла за читање, 2 напред и назад
Светло за магла назад
Изведба за пушачи (пепелник и запалка
напред)
Радио Composition Color (6.5” екран во боја)
Комфорни предни седишта
Дигитален радио прием DAB+
Помош при тргнување на нагорнина
*Доколку е нарачана дополнителна опрема,
отпаѓаат соодветните ставки од сериската
опрема

