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Tesla incepe livrarile pentru noul SUV al
companiei, Tesla Model
Tesla a anuntat versiunea actualizata a SUV-ului Model X inca din ianuarie.
Acum, dupa luni de zile de intarzieri, vehiculul este livrat clientilor, potrivit
Business Insider, scrie ZF.
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Producatorul de masini electrice a postat duminica o serie de fotografii pe Twitter cu „primele
livrari ale noului model X”. Clientii au preluat primele exemplare la cald, in afara fabricii Tesla din
Fremont, California.
Este cea mai semnificativa actualizare a celui mai mare si mai scump vehicul Tesla de la
lansarea modelului din 2016. Cele mai mari schimbari au loc in interiorul SUV-ului. Modelul X de
100.000 de dolari are acum, pentru primele locuri, un display vertical, un al doilea display in
spate, pentru pasageri, iar volanul este construit dreptunghiular, asemenea mansei unui avion.
Tesla a oferit Modelului X atat un nou pachet de baterii, cat si un „lifting facial”. Piesele care erau
cromate, cum ar fi manerele usii si garniturile ferestrelor, sunt acum vopsite in negru. Bara de
protectie frontala arata si ea diferit. Ca parte a actualizarilor, performantele modelului cresc
semnificativ. Producatorul promite impachetarea a mai mult de 1.000 de cai putere sub capota
SUV-ului si atingerea a 100 de kilometri pe ora in 2,5 secunde.
Cand Tesla a anuntat actualizarile majore ale SUV-ului Model X si sedanului Model S in ianuarie,

Musk a spus ca livrarile Modelului S vor incepe in februarie, iar cele pentru Modelul X vor incepe
la scurt timp dupa aceea. Livrarile modelului S au inceput, pana la urma, in luna iunie.
Musk a declarat ca Tesla a intampinat „mai multe provocari decat se astepta” in dezvoltarea noilor
modele S si X. Printre dificultati se numara problemele legate de lantul de aprovizionare si
identificarea noilor procese interne de productie pentru vehiculele actualizate.
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