
Çmimore

Model i vitit 2021

Modeli kW KF Ndërruesi g/Km Karburanti

duke përfshirë TVSH 18%

C113NZX5 T-Cross Life 1.5 TSI 110 150 DSG 7 116 Benzinë 26,983 €

C114NZX5 T-Cross Style 1.5 TSI 110 150 DSG 7 116 Benzinë 27,302 €

Pr. No. Përshkrimi i pajisjeve pa pagesë - disponueshmëria i përshtatet modelit të zgjedhur

PH3

RBB

9WJ

PF2

7X2

7Y9

VL3

8WH

PU3

KA1

6YD

8G1

4I3

9S0

9ZV

PLA

Ne ju kërkojmë falje për ndonjë gabim të mundshëm të paqëllimtë gjatë përpilimit të kësaj çmimoreje.

Prodhuesi rezervon të drejtën për të ndryshuar fushën e ofertës, specifikimet detajet dhe disponueshmërinë e modeleve dhe pajisjeve

App-Connect, connectivity with compatible smartphones: Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink

Radio "Ready 2 Discover" (ekran me prekje 8.0" shumëngjyrësh, FM/DAB + radio reception, 6 autoparlantë, Bluetooth, USB-C)

"Air Care Climatronic", kontroll automatik i klimës me dy zona me filtër të përmirësuar të ajrit me karbon të aktivizuar

Çmimi i modelit

Timoni multifunksional i veshur me lëkurë për DSG dhe tiptronik 

Dritat e para të mjegullës me dritë statike në kthesa

Blind spot monitor "Plus" with "Rear Taffic Alert", incl. lane keeping system "Lane Assist"

"Park Distance Control", sensorë parkimi para dhe pas me paralajmërim grafik dhe akustik për pengesa

Kontrolli i lundrimit adaptiv ACC Stop & Shkoni deri në 210 km / orë me sistemin autonom të frenimit të emergjencës "Front Assist"

Kjo listë çmimesh është për qëllime informacioni dhe se të gjitha çmimet janë të rekomandueshme dhe jo të detyrueshme

T-Cross

Paketa Light & Sight (pasqyra e brendshme e errësimit automatik të pasqyrës, aktivizimi automatik i dritave me funksionet "Coming Home" dhe 

"Leaving Home", sensori i shiut)

Ndërfaqja e telefonit celular Bluetooth me funksionin e karikimit induktiv

Instrument tabela digjitale, shumëngjyrëshe, me funksionin e përzgjedhjes të profilit të informacionit- Vetëm me kombinim me Radio "Ready 2 

Discover" ose Navigacionin "Discover Media"

TSI, TDI, 4MOTION dhe DSG janë marka tregtare të Volkswagen Gruppe në Gjermani dhe vende të tjera. TDI: Motor dizel me injeksion të drejtpërdrejtë të karburantit, karikim Turbo, linjë 

karburanti me cilindër me presion të lartë Common Rail dhe DPF (filtri i grimcave të naftës). OPF: Filtri i grimcave për motorin me benzinë. SCR: Reduktim selektiv katalitik (i oksideve të 

azotit NOx në tymrat e shkarkimit). TSI: Motori me benzinë me injeksion të drejtpërdrejtë të shtresuar të karburantit dhe sharrë turbo të vetme ose të dyfishtë. М: Kutia e shpejtësisë manual 

(5 ose 6 shpejtësi). DSG: Kutia e shpejtësisë automatike me tufë të dyfishtë me ndërrim të drejtpërdrejtë (shpejtësia 6 ose 7).4MOTION 4 rrota të përhershme drejtojnë me transferim 

automatik të forcës tërheqëse. Tiptronic: Program manual i ndërrimit të ingranazheve për kutitë e shpejtësisë DSG. LED: Diodë Emetuese e Dritës - Burime drite gjysmëpërçuese me energji 

të ulët. AKT: Koha aktive e cilindrit

Monitorimi i këmbësorëve

2 Vite Garancion pa kufizim në kilometra, 3 vite Garancion në ngjyrë të jashtme, 12 vite Garancion në karoseri kundër korezionit.

Gjatë konfigurimit të automjetit, ju lutemi konsultohuni me partnerin tuaj Baki Automobile në lidhje me standartin, paisjet shtesë dhe çmimin përfundimtar të automjetit tuaj.

Sistemi i kyçjes dhe nisjes pa çelës "Keyless Access" pa Safelock

Përshkrimi

Pasqyret e jashtme të palueshme elektrikisht me funksionin e uljes te pasqyres se pasagjerit

Kontrolli i dritës së lartë"Light Assist"

Kamera mbrapa

Rr.Prishtinë-Ferizaj Km.5

www.bakiautomobile.com

Email:info@bakiautomobile.com

Kontakt:

383 044 333 380
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Model i vitit 2021

Paisjet
S - Përfshirë; O - Në dispozicion me ose pa shtesë; - Nuk përfshihet / Nuk disponohet.

Life Style

Eksterieri

Fellne alumini "Belmont"16", 6J x 16, gomat 205/60 R16, rezistencë e ulët e rrotullimit S -

Fellne alumini "Chesterfield", 17", 6.5J x 17, gomat 205/55 R17, rezistencë e ulët e rrotullimit - S

Mbrojtësit e ngjyrosur me ngjyrë të automjetit, vrimat e ajrit me detaje te kromit S -

Mbrojtësit me ngjyrë të automjetit, vrimat e ajrit, grila e parë dhe dritat e para të mjegullës me detaje nga kromi - S

Dorezat e dyerve dhe shtëpizat e pasqyreve me ngjyrë të automjetit S S

Xhama termoizolues me ngjyre te gjelbert S S

Drita Halogen dhe treguesit e kthimit me xham te pastert S -

Dritat e para LED, me kontroll dinamik te diapazonit te dritave, dritat e para të mjegullës me dritat me funksion këndor O S

Tregerat në kulm, të zi S -

Tregerat në kulm, argjend - S

Interieri
Materiali i ulëseve, pëlhurë, dizajni "Triangle Ties" S -

Materiali i ulëseve, pëlhurë, dizajni "Hexalink 3D" - S

Ulëset e para Standarte S -

Ulëset e para Sport-Komfort O S

Ulëset e para me rregullim të lartësisë O S

Inserte dekorative "Pineapple" për panelin para S -

Inserte dekorative"Lizard" për panelin para - S

Vendi per vendosjen e manualit te perdorimit nen ulesen e vozitesit, fioke nen ulesen e pasagjerit para S S

Mbeshtetese e dores ne pjesen e pare me rregullim te gjatesise, me hapsire nen te per vendosjen e gjesendeve, 2 USB per mbushje te 

telefonit te menqur ne pjesen e pasme
S S

Timoni multifunksional S -

Timoni, freni i dorës dhe ndërruesi i shpejtësive nga lëkura O S

Xhepa pas ulëseve të para S S

Shtroja tekstili para dhe pas O S

Ulesja e pasme e pa ndashme, e rreshqitshme, e palueshme ne menyre asimetrike S S

Dyshemeja e bagazhit e ndare ne dy nivele S S

Verzioni për duhanpirës (Tavëll dhe ndezësi i cigares para) S S

T-Cross
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Siguria
ESC (kontrolli elektronik i stabilitetit, përfshirë ABS, BAS, ASR, EDL, EDTC) S S

Kontrolli për ngjitje tatpjetëz S S

Frenimi emergjent autonom "Front Assist" S S

Sistemi per mbajtjen e vetures ne vija kufizuese "Lane Assist" S S

Detektuesi i shoferit të lodhur "Driver Alert System" O S

Disqe frenimi para dhe mbrapa S S

Imbolizer elektronikë S S

Airbg per shoferin dhe pasagjerin, Airbag-u i pasagjerit me mundesi deaktivizimi S S

Airbag në formë të perdeve për pasagjerët para dhe mbrapa, Airbag para anësor S S

Mbështetëse koke për ulëset e para me siguri të optimizuar S S

3 Mbështetëse koke për ulëset mbrapa S S

3 vende per ripa sigurie per pjesen e pasme S S

Pergaditje per ISOFIX/ (per dy ulese te femijeve) S S

Rregullim i diapazonit te drites S S

Dritat mbrapa të mjegullës S S

Funksioni
Mbyllje qendrore me telekomande, me dy çelesa kontrollues te palueshem S S

Xhamat elektrik para dhe mbrapa S S

Pasqyret e jashtme elektrikisht të palueshme dhe me ngrohje S S

Limituesi i shpejtësisë S S

Klima manuale "Climatic"me filtër të përmirësuar të ajrit me karbon të aktivizuar S S

Display Multifunksional "Plus" S S

Aktivizimi automatik i dritave me dritat LED te dites dhe funksionet "Coming Home" dhe "Leaving Home" S S

Dritat e brendshme me vonesë të fikjes dhe zbehjes, 2 drita leximi përpara dhe pas S -

Dritat e brendshme LED me vonesë të fikjes dhe zbehjes, 2 drita leximi përpara dhe pas - S

Radio "Composition Color" (6.5" color touchscreen, Bluetooth, FM radio reception, USB, 2 speakers) S S

2 USB-C sockets in the front, 2 USB-C charging sockets on the rear center console S S

Fshirëset e xhamave të përparmë me kontroll të përhershëm S S

Fshiresja e xhamit te pasem me kontrollim te perhershem S S

Drejtues elektrik S S

Rrota rezervë, çelik, hapsirë kursyese S S

Çanta e mjeteve dhe priza S S

#Internal



Paisjet shtesë (Model/Specifikat e linjës)
S - Përfshirë; O - Available with or without surcharge; - Nuk përfshihet / Nuk disponohet.

Pa pagesë  

"Air Care Climatronic", kontroll automatik i klimës me dy zona me filtër të përmirësuar të ajrit me karbon të aktivizuar PH3 0 € 0 €

Radio "Ready 2 Discover" (8.0" color touchscreen, FM/DAB + radio reception, 6 speakers, Bluetooth, USB-C) RBB 0 € 0 €

App-Connect (Wireless for Apple CarPlay, Wired for Google Android Auto, Mirrorlink) 9WJ 0 € 0 €

Adaptive cruise control ACC Stop & Go up to 210 km/h with autonomous emergency braking system "Front Assist" PF2 0 € 0 €

"Park Distance Control", sensorë parkimi para dhe pas me paralajmërim grafik dhe akustik për pengesa 7X2 0 € 0 €

Blind spot monitor "Plus" with "Rear Taffic Alert", incl. lane keeping system "Lane Assist" 7Y9 0 € 0 €

Monitorimi i këmbësorëve VL3 0 € 0 €

Dritat para të mjegullës me drita statike të kthesave 8WH 0 € 0 €

Timoni multifunksional i mbështjellë me lëkurë pëe DSG dhe tiptronik PU3 0 € 0 €

Shtëpizat e pasqyreve të ngjyrosura me ngjyrë të zezë- Vetëm në kombinim me ngjyrat "Deep Black" dhe "Urano Grey" 6FH 0 € 0 €

Pasqyret e jashtme të palueshme elektrikisht me funksionin e uljes te pasqyres se pasagjerit 6YD O 0 €

Kontrolli për drita të gjata "Light Assist" 8G1 O 0 €

Sistemi i kyçjes dhe nisjes pa çelës "Keyless Access" pa Safelock 4I3 O 0 €

Instrument tabela digjitale, shumëngjyrëshe, me funksionin e përzgjedhjes të profilit të informacionit- Vetëm me kombinim me Radio "Ready 

2 Discover" ose Navigacionin "Discover Media"
9S0 O 0 €

Ndërfaqja e telefonit celular Bluetooth me funksionin e karikimit induktiv 9ZV O 0 €

Paketa Light & Sight (pasqyra e brendshme e errësimit automatik të pasqyrës, aktivizimi automatik i dritave me funksionet "Coming Home" 

dhe "Leaving Home", sensori i shiut)
PLA O 0 €

Kamera mbrapa KA1 O 0 €

Eksterieri
Ngjyrë jo metalike, e bardhë , e kuqe , hiri UNI 0 € 0 €

Ngjyrë metalike MET 277 € 277 €

Ngjyrë metalike ekskluzive Makena Turqouise MEX 419 € 419 €

Xhamat e pasëm të errësuar 4KF 180 € 180 €

Electrically foldable exterior rear view mirrors with lowering function on passenger rearview mirror 6YD 161 € 0 €

Paketa Light & Sight (pasqyra e brendshme e errësimit automatik të pasqyrës, aktivizimi automatik i dritave me funksionet "Coming Home" 

dhe "Leaving Home", sensori i shiut)
PLA 142 € 0 €

Kontrolli per drita të gjat "Light Assist" 8G1 147 € 0 €

Dritat para LED, me kontroll dinamik te diapazonit te dritave , dritat e mjegulles dhe dritat me funksion kendor
WLL 1,118 € S

Interieri
Mbeshtetje lumbare për ulëset e para 7P4 115 € 115 €

Paketa dimerore (Ulëset e para me ngrohje, automatikisht i ngrohur uji per larjen e xhamit para) WW1 315 € 315 €

Siguria
Detektuesi I shoferit të lodhur "Driver Alert System" EM1 66 € S

Mbrojtja kunder vjedhjes "Plus" me imobilizer elektrik, buri e dyte, monitorues i hapsires se brendshme, komfori i terheqjes dhe mbyllje e te 

gjitha dyerve
WD1 286 € 286 €

Funksioni
Asistenca për parkim paralel "Park Assist" duke perfshire Park Pilot, para dhe mbrapa 7X5 142 € 142 €


Sistemi i kyqjes dhe nisjes pa çelës "Keyless Access" pa Safelock 4I3 356 € 0 €

Kamera mbrapa "View" KA1 267 € 0 €

Sistemi i Navigacionit "Discover Media" (8" color touchscreen, FM/DAB + radio reception, 6 autoparlantë, Bluetooth, USB-C) RBD 560 € 560 €

Instrument tabela digjitale, shumëngjyrëshe, me funksionin e përzgjedhjes të profilit të informacionit- Vetëm me kombinim me Radio "Ready 

2 Discover" ose Navigacionin "Discover Media"
9S0 379 € 0 €

Ndërfaqja e telefonit celular Bluetooth me funksionin e karikimit induktiv 9ZV 114 € 0 €

Sistemi i zërimit "Beats Audio", total output power 300 W, 6 + 1 speakers with subwoofer, 8-channel digital amplifier 9VG 477 € 477 €

Digital radio reception DAB + QV3 232 € 232 €

Kontrolli me zë QH1 215 € 215 €
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Fellnet dhe suspencioni

Fellne alumini "Rochester", 16", 6J x 16, E zezë, diamant I kthyer në sipërfaqe,

gomat 205/60 R16, bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJI 138 € -

Fellne alumini "Bangalore", 17", 6.5J x 17,

gomat 205/55 R17, Rezistencë e ulët e rrotullimit, bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJJ 463 € 138 €

Fellne alumini "Manila", 17", 6.5J x 17, E zezë, diamant I kthyer në sipërfaqe,

gomat 205/55 R17, Rezistencë e ulët e rrotullimit, bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJK 463 € 138 €

Fellne alumini "Sebring", 17", 6.5J x 17,Hiri metalike, 

gomat 205/55 R17, Rezistencë e ulët e rrotullimit, bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJ3 569 € 243 €

Fellne alumini "Funchal", 18", 7J x 18,  

gomat 215/45 R18, bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJF - 463 €

Fellne alumini "Funchal", 18", 7J x 18, Adamantium Silver,

gomat 215/45 R18, bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJN - 463 €

Fellne alumini "Koeln", 18", 7J x 18, E zezë, diamant i kthyer në sipërfaqe,

gomat 215/45 R18, bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJG - 463 €

Fellne alumini "Nevada", 18", 7J x 18, E zeze, diamant i kthyer ne siperfaqe,

gomat 215/45 R18,  bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJ2 - 569 €
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Paketa "Black Style" (Fellne alumini "Manila", 17", 6.5J x 17, Të zeza, diamant i kthyer në sipërfaqe,

gomat 205/55 R17, rezistencë e ulët e rrotullimit, bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes,

ulëset e para sport komfort, materiali i ulëseve pëlhurë "Diag", inserte dekorative "Transition" E Zezë/Hiri

në panelin para , xhamat mbrapa të errësuar, shtëpizat e pasqyreve të jashtme të ngjyrosura me ngjyrë kontraste, mbështetje lumbare për 

ulëset e para

PAG 753 € -

Paketa "Black Style"(fellne alumini ", 18", 7J x 18, E Zezë, diamant i kthyer në sipërfaqe,

gomat 215/45 R18, rezistencë e ulët e rrotullimit, bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes,

ulëset e para sport komfort, materiali i ulëseve pëlhurë "Diag", inserte dekorative "Transition" E Zezë /Hiri ne panelin para, xhamat mbrapa te 

erresuar, shtëpizat e pasqyreve të jashtme te ngjyrosura me ngjyre kontraste, mbështetje lumbare për ulëset e para)

PAD - 658 €

Paketa "Energetic Orange"(fellne alumini "Manila", 17", 6.5J x 17, E Zezë, sipërfaqe në ngjyrë Portokalle,

gomat 205/55 R17, rezistence e ulët e rrotullimit , bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kunder vjedhjes,

uleset e para sport komfort, materiali i uleseve pelhure "Diag", inserte dekorative "Transition"

Energetic Orange/Grey ne panelin para , xhamat mbrapa te erresuar, shtepizat e pasqyreve te jashtme te ngjyrosura me ngjyre kontraste, 

mbeshtetje lumbare per uleset e para)

PAH 753 € -

Paketa "Energetic Orange" (fellne alumini "Koeln", 18", 7J x 18, E Zezë, siperfaqe ne ngjyre portokalle,

gomat 215/45 R18, rezistence e ulet e rrotullimit, bulonat e rroteve me mbrojtje te zgjatur kunder vjedhjes,

uleset e para sport komfort , materiali i uleseve pelhure  "Diag", inserte dekorative "Transition"

Energetic Orange/Grey ne panelin para , xhamat e erresuar mbrapa ,shtepizat e pasqyreve te jashtme te ngjyrosura me ngjyre kontraste , 

mbeshtetje lumbare per uleset e para)

PAE - 658 €

Paketa "Bamboo Garden Green" (fellne alumini "Manila", 17", 6.5J x 17, Te Zeza,

siperfaqe ne Bamboo Garden Green , gomat 205/55 R17, rezistence e ulet e rrotullimit, bulonat e rroteve me mbrojtje te zgjatur kunder 

vjedhjes, uleset e para sport komfort, materiali i ulseve pelhure "Diag", inserte dekorative

"Transition" Black/Grey ne panelin para , xhamat mbrapa te erresuar ,shtepizat e pasqyreve te jashtme te ngjyrosura me ngjyre kontraste,  

mbeshtetje lumbare per uleset e para)

PAI 753 € -

Paketa "Bamboo Garden Green" (fellne alumini "Koeln", 18", 7J x 18, E Zeze, siperfaqe ne Bamboo Garden Green , gomat 215/45 R18, 

rezistence e ulet e rrotullimit, bulonat e rroteve me mbrojtje te zgjatur kunder vjedhjes, uleset e para sport komfort, materiali i uleseve pelhure 

"Diag", inserte dekorative "Transition" Black/Grey ne panelin para ,  xhamat e erresuar mbrapa, shtepizat e pasqyreve te jashtme te 

ngjyrosura me ngjyre kontraste, mbeshtetje lumbare per uleset e para)

PAF - 658 €

Paketa "Penny Copper" (fellne alumini "Bangalore", 17", 6.5J x 17, Te Zeza, siperfaqe ne Penny Copper,inserte dekorative Penny Copper ne 

panelin para, xhamat mbrapa te erresuar, shtepizat e pasqyreve te ngjyrosura ne Penny Copper)

- kombinohet vetem me ngjyrat e eksterierit Urano Grey, Pure White, Limestone Grey, Reflex Silver, Deep Black

PPC - 232 €

Zgjedhja e profilit të vozitjes me funksionin Eco PDE 128 € 128 €
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Paketa R-Line
Paketa "R-Line Exterior" 

(mbrojtesit ne stilin "R" ,Sensora parkimi para dhe mbrapa, uleset e para te mjegulles me drite statike te kthesave)
WIE 1,549 € 1,369 €

Fellne alumini "Sebring", 17", 6.5J x 17, Hiri metalike, 

gomat 205/55 R17, rezistence e ulet e rrotullimit, bulonat e rroteve me mbrojtje te zgjatur kunder vjedhjes
PJ3 569 € -

Fellne alumini "Nevada", 18", 7J x 18, E Zeze, diamant I kthyer ne siperfaqe,

gomat 215/45 R18, bulonat e rroteve me mbrojtje te zgjatur kunder vjedhjes
PJ2 - 569 €

Paketa "R-Line" (mbrojtesit ne stilin "R", timoni multifunksional sport per DSG me tiptronik, freni i dores dhe nderruesi i shpejtesive te veshur 

ne lekure , Tavan i zi ,uleset e para sport komfort,materiali i uleseve ne pelhure"R-Line", inserte dekorative, pedalet te veshura me çelik të 

pashlyeshem, drite e brendshme e interierit, shtroja mat para dhe mbrapa, front scuff plates with "R-Line" logo,sensora parkimi para dhe 

mbrapa, dritat e para te mjegulles me drite statike kendoret)

- kombinohet vetem me fellne alumini Sebring 17" ose Nevada 18"

WII 2,876 € 2,077 €

Ju lutem kontaktoni partnerin tuaj Baki Automobile për të kontrolluar mundësinë e porositjes dhe çmimin përfundimtar të konfigurimit tuaj të dëshiruar

Prodhuesi rezervon të drejtën për të ndryshuar fushën e ofertës, specifikimet detajet dhe disponueshmërinë e modeleve dhe pajisjeve

383 044 333 380

Rr.Prishtinë-Ferizaj Km.5

www.bakiautomobile.com

Email:info@bakiautomobile.com

Kontakt:
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Kombinimet e ngjyrave

T-Cross C11

Model i vitit 2021
Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

UL Titanium Black - Grey

Pëlhurë: "Triangle Ties"

Pages shtesë: Jo 0Q0Q 4M4M 0Z0Z

Modeli: Life Pure White Energetic Orange Makena Turqoise

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

5K5K Z1Z1

Urano Grey Limestone Grey

Jo metalike Metalike

D8D8 0A0A

Flash Red Reef Blue

Jo metalike Metalike

8E8E

Reflex Silver

Metalike

2T2T

Deep Black

Metalike / Efekt perlë

UL Titanium Black - Grey

Pëlhurë: "Diag"

Pages shtesë: Po (PAG) 0Q0Q 4M4M 0Z0Z

Modeli: Life Pure White Energetic Orange Makena Turqoise

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

5K5K Z1Z1

Urano Grey Limestone Grey

Jo metalike Metalike

D8D8 0A0A

Flash Red Reef Blue

Jo metalike Metalike

8E8E

Reflex Silver

Metalike

2T2T

Deep Black

Metallic/Pearlescent

GL Titanium Black - Energetic Orange

Pëlhurë: "Diag"

Pagese shtesë: Po (PAH) 0Q0Q 4M4M

Modeli: Life Pure White Energetic Orange

Jo metalike Metalike

5K5K Z1Z1

Urano Grey Limestone Grey

Jo metalike Metalike

8E8E

Reflex Silver

Metalike

2T2T

Deep Black

Metalike/ Efekt perlë

#Internal



Kombinimet e ngjyrave

T-Cross C11

Model i vitit 2021
Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

DL Black - Bamboo Garden Green

Pëlhurë: "Diag"

Pages shtesë: Po (PAI) 0Q0Q Z1Z1 0Z0Z

Modeli: Life Pure White Limestone Grey Makena Turqoise

Jo Metalike Metalike Metalike ekskluzive

5K5K 8E8E

Urano Grey Reflex Silver

Jo Metalike Metalike

2T2T

Deep Black

Metalike/ Efekt perlë

OK Flint Grey - Titanium Black

Pëlhurë: "R-Line"

Pagesë shtesë: Po (WII + PJ3) 0Q0Q 4M4M 0Z0Z

Modeli: Life Pure White Energetic Orange Makena Turqoise

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

Z1Z1

Limestone Grey

Metalike

0A0A

Reef Blue

Metalike

8E8E

Reflex Silver

Metalike

2T2T

Deep Black

Metalike / Efekt perlë

#Internal



Kombinimet e ngjyrave

T-Cross C11

Model i vitit 2021
Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

FL Titanium Black - Brown

Pëlhurë: "Hexalink 3D"

Pages shtesë: Jo 0Q0Q 4M4M 0Z0Z

Modeli: Style Pure White Energetic Orange Makena Turqoise

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

5K5K Z1Z1

Urano Grey Limestone Grey

Jo metalike Metalike

D8D8 0A0A

Flash Red Reef Blue

Jo metalike Metalike

8E8E

Reflex Silver

Metalike

2T2T

Deep Black

Metalike / Efekt perle

UL Titanium Black - Grey

Pëlhurë: "Diag"

Pagesë shtesë: Po (PAD) 0Q0Q 4M4M 0Z0Z

Modeli: Style Pure White Energetic Orange Makena Turqoise

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

5K5K Z1Z1

Urano Grey Limestone Grey

Jo metalike Metalike

D8D8 0A0A

Flash Red Reef Blue

Jo metalike Metalike

8E8E

Reflex Silver

Metalike

2T2T

Deep Black

Metalike/ Efet perlë

GL Titanium Black - Energetic Orange

Pëlhurë: "Diag"

Pages shtesë: Po (PAE) 0Q0Q 4M4M

Modeli: Style Pure White Energetic Orange

Jo metalike Metalike

5K5K Z1Z1

Urano Grey Limestone Grey

Jo metalike Metalike

8E8E

Reflex Silver

Metalike

2T2T

Deep Black

Metalike/ Efekt perlë

#Internal



Kombinimet e ngjyrave

T-Cross C11

Model i vitit 2021
Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

DL Black - Bamboo Garden Green

Pëlhurë: "Diag"

Pages shtesë: Po (PAF) 0Q0Q Z1Z1 0Z0Z

Modeli: Style Pure White Limestone Grey Makena Turqoise

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

5K5K 8E8E

Urano Grey Reflex Silver

Jo metalike Metalike

2T2T

Deep Black

Metalike/ Efekt perlë

OK Flint Grey - Titanium Black

Pëlhurë: "R-Line"

Pagesë shtesë: Po (WII + PJ2) 0Q0Q 4M4M 0Z0Z

Modeli: Style Pure White Energetic Orange Makena Turqoise

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

Z1Z1

Limestone Grey

Metalike

0A0A

Reef Blue

Metalike

8E8E

Reflex Silver

Metalike

2T2T

Deep Black

Metalike/ Efekt perlë

#Internal




