
Parametry elektromobilu
parametr jednotky hodnota body (10 max.) Komentář

COOL faktor 9
FUN faktor 8,5
ECO faktor 5
Dynamika

výkon kW / koní 451 / 631 350 / 476
kroutící moment Nm 931 Ludicrous +60% (750)
hnaná náprava obě pneu 20 či 22"
zrychlení 0-100 km/h s 2,9 4,6
maximální rychlost km/h 250
pohot. / užitečná hmotnost kg 2509
kilogramový výkon W/kg 180

Baterie a nabíjení
kapacita baterie nominální kWh 100
kapacita baterie využitelná kWh 95
aktivní řízení teploty baterie ano
AC rychlost nabíjení kW max. 16,5 7 hodin
DC rychlost nabíjení kW max. 200 předchozí modely 145 kW
DC nabíjecí konektor typ Typ 2 - Tesla síť >14 000 superchargerů
časovač a limit nabíjení ano
Vehicle-to-grid ne

Spotřeba a dojezd
spotřeba reálná* kWh/100 km 20,7
dojezd reálný* / WLTP km 460 / 505 330 - 655 km
mobilní aplikace ano
rekuperace brzdné síly ano, dvě úrovně

Interiér a praktičnost snadný přístup dozadu
design interiéru
dílenské zpracování
tichost
infotainment 17", over-the-air aktualizace 17 reproduktorů s neodymovými magnety
kaplička řidičské profily, Valet Mode
parkovací senzory a kamera
tepelné čerpadlo ne, využívá teplo motorů gigantický HEPA filtr, bioweapon  defense
vyhřívání volantu a sedadel ano, ano
kožená sedadla, elektricky ovládaná ne, ano ve 12ti směrech
zadní sedadla 3 až 5 zadních míst snadný přístup dozadu díky falcon wings
ergonomie a vnitřní prostor do kufru max. 80 + 130 kg
objem kufru l 2180 v 6ti sedadlovém provedení

Exteriér a bezpečnost odpor vzduchu Cd 0,25
design exteriér trendy SUV, moc plastů, hravější, barevnější
LED světla ano, dynamické svícení
barvy shodné pro všechny modely
délka cm 504
šířka bez / se zrcátky cm 201
výška cm 168
světlá výška cm 13,7 - 21
rozvor cm 297
podvozek nové adaptivní vzduchové tlumení pamatuje si místa, kde zvedáte tlumiče
Euro NCAP /  NHTSA bezpečnost ***** radar, 8 airbagů, 8 kamer, 12 utrazvukových s. 
inteligentní asistenti ano, autopilot
head up display ne
střešní nosiče ne
tažné zařízení ano, příslušenství 450 kg nebr., 2250 kg bržděný

Cena a servis menší servisní úkony od dubna v Praze
záruka auto let / km 4  / 80 000
záruka baterie let / km 8 let včetně pohonných jednotek
servisní intervaly let / km dobrovolné
základní cena bez DPH od 92 700 EUR

*zdroj: https://ev-database.org/car/1208/Tesla-Model-X-Performance
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