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05

Minden 
szempontból 
különleges
Az új T-Cross ugyanolyan sokoldalú, mint azok, akiknek készült. 

Felhasználói nem hagyják magukat beskatulyázni, ők mindig többet 

akarnak – és többet is kapnak. Engedjen egy olyan autó csábításának, 

amelyet nem lehet sablonok közé szorítani, és minden szempontból 

különleges. Éppúgy, mint Ön.

Az új T-Cross 
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Kivételessé teszi 
a hétköznapokat is
Szokjon hozzá az egyediség rutinjához! Az új T-Cross modellel maga 

mögött hagyhatja a konvenciókat, és mindez már első pillantásra 

nyilvánvalóvá válik a látványos dizájnelemeknek köszönhetően.
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Külső megjelenés & dizájn

01 A kiterjedt keréktárcsa-választéknak köszönhetően az új T-Cross megjelenését 
mindenki a saját ízlése szerint alakíthatja ki. Dönthet például a 18 colos „Nevada” 
könnyűfém keréktárcsák mellett. SO

02 Az új T-Cross LED-technikájú fényszóróinak markáns megjelenése bevésődik 
az emlékezetünkbe – főként a hokiütő alakú, integrált nappali menetfény. De 
ugyanilyen szemrevaló a kanyarfényt keretező O alakú krómelem a lökhárítóban.
ST SO

03 Az új T-Cross dizájnja minden szemszögből modernnek hat. Az autó hátsó 
részének megjelenését a LED-technológiás hátsó lámpákat összekötő markáns 
fényvisszaverősáv teszi egyedivé. S

Az új T-Cross – Külső megjelenés & dizájn 
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Szériafelszereltség T-Cross S Szériafelszereltség T-Cross Life LF Szériafelszereltség T-Cross Style ST Extrafelszereltség SO
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Színes egyéniség
Az opcionális „Energetic-narancs” dizájncsomaggal még feltűnőbbé 

teheti az új T-Cross Style modellt. Azok értékelik majd igazán, akik 

nagyra tartják az egyéniséget és az egyediséget, akik ki akarnak tűnni 

a szürke tömegből. SO

Az új T-Cross – „Energetic-narancs” dizájncsomag 
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„Energetic-narancs” 
dizájncsomag

01 A 18 colos „Köln” könnyűfém keréktárcsa narancs 
fényezése még dinamikusabb megjelenést kölcsönöz 
a színpompás új T-Cross Style modellnek. SO

02 Az üléskárpit középső sávja és belső oldalfelü-
letei narancssárga és kerámia árnyalatban pompáz-
hatnak. A laza és fiatalos kombináció színei jól érvé-
nyesülnek a kényelmes sportüléseken. SO

03 A „Transition” dekorációs betét esetében az 
Energetic-narancs és szürke szín kombinációja még 
inkább kiemeli a 3D-s hatású dizájnt. SO

Szériafelszereltség T-Cross S Szériafelszereltség T-Cross Life LF Szériafelszereltség T-Cross Style ST Extrafelszereltség SO
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Dizájncsomagok

03 Odavan a színekért és a sportos stílusért? Akkor az opcionális „Fekete” 
dizájncsomag tökéletesen illik Önhöz. A belső tér fényes fekete és szürke 
betéteinek köszönhetően minden utazás maradandó élménnyé válik. SO

02 Az erő a természetben rejlik! Ha Ön is ezt vallja, akkor az opcionális 
„Bambuszkert-zöld” dizájncsomag a jó választás. Az ülések középső sávja 
és belső oldalfelületei a türkiz, a narancs és a platinaszürke együttesében 
jelennek meg, a 3D-s hatású, fényes fekete és szürke „Transition” dekorációs 
betét pedig természetes légkört teremt. SO

01 Az új T-Cross sokoldalú egyéniség, amelyik képes igazi stílusikonná változni. 
A Life felszereltségi szinttől elérhető opcionális dizájncsomagok – „Fekete”, 
„Energetic-narancs” és „Bambuszkert-zöld” – ugyanis összetéveszthetetlenné 
teszik az autó megjelenését. SO

Az új T-Cross – Dizájncsomagok 
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Szériafelszereltség T-Cross S Szériafelszereltség T-Cross Life LF Szériafelszereltség T-Cross Style ST Extrafelszereltség SO
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Azokhoz illik, 
akik nem akarnak 
beilleszkedni
Ha egyedi igényeiről van szó, nem köt kompromisszumokat? Az új 

T-Cross Style modellel erre nincs is szükség, hiszen magas szintű 

kényelmet és számos kiemelkedő optikai részletmegoldást nyújt. 

Az új T-Cross – T-Cross Style 
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01 A Style felszereltségi szint sokrétű kényelmet 
nyújt: például a hátunkat is óvó, komfortos első 
sportülésekkel. Az ülésfűtésnek köszönhetően az új 
T-Cross ideális a hideg napokra – és a melegekre is, 
hiszen a „Climatronic” klímaberendezés szintén meg-
található a fedélzeten. A belső térben az intelligens 
hangulatvilágítás mellett a „Lizard” dekorációs betét 
és a középkonzol hozzáillő burkolatai gondoskodnak 
a kellemes atmoszféráról. SO

Szériafelszereltség T-Cross S Szériafelszereltség T-Cross Life LF Szériafelszereltség T-Cross Style ST Extrafelszereltség SO
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Szokjon hozzá
mások figyelméhez
Az új T-Cross Life gyakran magára vonja majd a környezete figyelmét. 

Nem csoda, hisz nehéz nem észrevenni a felszereltségek sokaságát.

Az új T-Cross – T-Cross Life 
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02 Az opcionális deréktámasz tehermentesíti a hátat 
menet közben, és hozzájárul az optimális ülőhelyzet-
hez. Hosszú utazások alkalmával a deréktámasz ella-
zítja hátizomzatát miközben óvja a gerincét is. SO

01 A Life felszereltségi szint egyből jókedvre deríti 
Önt. A „Pineapple” dekorációs betétek stílusos meg-
jelenést kölcsönöznek a belső térnek, míg az olyan 
felszereltségek, mint a klímaberendezés, a multifunk-
ciós kormány, valamint a „Plus” multifunkciós kijelző 
kellemes élménnyé varázsolnak minden utazást. LF

Szériafelszereltség T-Cross S Szériafelszereltség T-Cross Life LF Szériafelszereltség T-Cross Style ST Extrafelszereltség SO
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Eredeti 
személyiség
Az új T-Cross alapfelszereltsége* minden, csak 

nem hétköznapi. Akárcsak a modell felhasználói. 

* A T-Cross alapfelszereltségi szintet Magyarországon nem forgalmazzuk.

01 Alapfelszereltség a kiváló minőség! A bennülők kényelmét és biztonságát 
többek között variálható hátsó üléspad, széria „Composition Colour” rádió és 
sávtartó rendszer szolgálja. S

02 Súlyos esetben az integrált eCall vészhívó rendszer siet a segítségére. Ha 
az autó balesetet szenved, gombnyomásra vagy automatikusan vészhívást indít és 
a rendszer határain belül fontos információkat továbbít a mentőszolgálatnak. S

Az új T-Cross – T-Cross 
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Szálljon be és
szabaduljon ki
Ha szeret spontán megszabadulni a kötöttségektől, olyan 

kísérőre van szüksége, amely rugalmas, megbízható és szinte 

minden kalandra készen áll. Üdvözöljük új T-Cross modellben! 

01 A magas ülőhelyzetű első ülések megkönnyítik a be- és kiszállást és gondos-
kodnak a megfelelő kilátásról. Az első utasülés támlája teljesen lehajtható, így 
akkor is elegendő a hely, ha hosszú tárgyakat szállít. LF ST

02 Az analóg a múlté! Az Active Info Display nagy felbontású képernyője jóval 
több információt közvetít, mint a sebesség vagy az üzemanyagszint. SO

Az új T-Cross – Testreszabási lehetőségek 
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A spontaneitás
mindig jó ötlet
Az élet tele van meglepetésekkel. És ez így van jól, hisz az új T-Cross 

minden spontán ötletre kapható. Lebillenthető első utasülésével, 

előre-hátra mozgatható hátsó üléssorával és akár 455 literes 

csomagterével elég rugalmasságot kínál az előre nem tervezett 

kalandokhoz is. LF ST

02 Az új T-Cross hatalmas rakteret biztosít csomag-
jainak, legyenek azok telepakolt bevásárlótáskák vagy 
útibőröndök. Az előre-hátra mozgatható hátsó ülés-
sornak köszönhetően rugalmasan igazíthatja a belső 
teret az aktuális igényekhez. A teljes hátsó üléspadot 
lebillentve sík rakteret kapunk, de a háttámlák aszim-
metrikusan is lehajthatók. S

01 Az első ülések közötti praktikus Jumbobox több 
mint állítható kartámasz, hiszen számos hasznos 
holminak nyújt helyet a zsebkendőtől az üdítőitalig. 
Extrafelszereltségként két USB-csatlakozó is rendel-
kezésre állhat. LF ST
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Okostelefon egy
okos autóban
Konnektivitás-tartozékainak köszönhetően az új T-Cross azonnal 

kapcsolatba lép okostelefonjával. A további innovatív extrafelsze-

reltségek pedig, mint például az Active Info Display, megerősítik 

Önben azt a kellemes érzést, hogy a megfelelő autóban ül. SO
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31Az új T-Cross – Konnektivitás & multimédia 

02 Az ingyenes Volkswagen Connect applikáció 
a Dataplug²⁾ technológiával együtt megmutatja az új 
T-Cross minden fontos járműadatát, így autója álla-
potát az okostelefonján is egyszerűen áttekintheti.
Az egyszerű installálásnak és a Bluetooth-kapcsolat-
nak kösznhetően a Volkswagen Connect azonnal 
hálózatba köti az új T-Cross modellt, tökéletesen 
kiegészítve a Car-Net „Guide & Inform” funkcióit. 
Okostelefonján mindenkor megtalálhat olyan infor-
mációkat, mint a kilométeróra állása, szervizidőpont-
tervezés vagy az aktuális figyelmeztetéseket és keze-
lési javaslatokat. Elakadás esetén az applikáció segít-
ségével közvetlenül kapcsolatba léphet az adott 
ország 24 órás Volkswagen-segélyvonalával vagy a 
legközelebbi Volkswagen-márkaszervizzel. A digitális 
útnyilvántartásban áttekintheti legutóbbi útjait, 
a tankolás-nyilvántartás segítségével pedig utanként 
ellenőrizheti a költségeket. Mindennapos szakaszai 
során játékos pontokat és trófeákat szerezhet, szóra-
koztatóbbá téve az utazást. A Volkswagen Connect 
számos további funkciójáról a www.vwconnect.com 
honlapon talál információkat. SO

04 A „Comfort” telefon-előkészítés fesztelen 
beszélgetést tesz lehetővé menet közben és kényel-
mesen kezelhető a multifunkciós kijelzőről, a multi-
funkciós kormányról vagy a rádiórendszer érintő-
képernyőjéről is. Különösen praktikus az integrált 
rekesz az induktív töltőfunkcióval és a külső antenna 
felhasználása, aminek köszönhetően kihangosított 
üzemmódban is zavarmentes a vétel. SO

05 A CarStick LTE korlátlan internetfelhasználást³⁾ 
biztosító hotspotot hoz létre az autóban, hiszen 
a „Discover Media” navigációs rendszerrel együtt
online kapcsolatot teremt a járműben. Mivel önálló 
SIM-kártyaolvasóval rendelkezik (a SIM-kártya nem 
tartozék), a CarStick LTE az okostelefon csatlakoz-
tatásától függetlenül lehetővé teszi WLAN-hotspotok 
a Car-Net „Guide & Inform” mobil online szolgáltatá-
sainak használatát. SO

03 Bővítse műszerfalát: a Car-Net App-Connect 
okostelefon-applikációkat varázsol az infotainment 
rendszer érintőképernyőjére. Apple CarPlay™, Google 
Android Auto™ és MirrorLink® – mindhárom innovatív 
technológia a rendelkezésére áll, további hasznos és 
szórakoztató funkciókat nyújtva. SO
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01 Jobb tájékozódás, aktuálisabb információk: 
a Car-Net „Guide & Inform”¹⁾ szolgáltatáscsomag az 
opcionális „Discover Media” navigációs rendszerrel 
együtt új lehetőségeket nyit meg, hogy Ön menet 
közben is kihasználhassa az internet előnyeit. A tech-
nológia például azonnal értesíti arról, ha valahol 
torlódás keletkezett, vagy szűnt meg, és a navigáció 
automatikusan alkalmazkodik az online kapott aktuá-
lis információkhoz. A Car-Net segítségével felkeres-
heti az útba eső érdekes éttermeket és a helyi látvá-
nyosságokat. A parkolóházak szabad helyei szintén 
megjeleníthetők, akárcsak a környékbeli benzinkutak, 
az aktuális árakkal. Az online úticél-importálás pedig 
lehetővé teszi, hogy navigációs céljait irodájából, ott-
honából vagy menet közben kényelmesen továbbít-
hassa a járműhez. SO

Konnektivitás
Okostelefonjával szinte mindig fent van a világhálón. Miért ne lehetne ez ugyanígy az új 

T-Cross modellben? A Car-Net „Guide & Inform” egyszerűbbé teszi a hétköznapjait, és segít 

abban, hogy fesztelenül érje el úti célját. Immár nem kell keresgélnie a hasznos, valósidejű 

információkat és praktikus funkciókat, hiszen az infotainment rendszer kijelzőjén egyből 

láthatja az új T-Cross minden fontos járműadatát. SO

1) A Car-Net „Guide & Inform” mobil online szolgáltatás használatához külön szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. Az ügyfélnek a jármű átvé-
tele után 90 nap áll rendelkezésére, hogy a járművet regisztrálja a www.volkswagen-carnet.com honlapon. Későbbi regisztrálással csökken a ked-
vezmény időtartama is. A Car-Net „Guide & Inform” használata csak az opcionális „Discover Media” navigációs rendszerrel lehetséges. Ezenfelül 
szükség van egy mobilkészülékre (például okostelefon), amely képes WIFI-Hotspotként működni. Alternatívát jelenthet az opcionális CarStick LTE 
használata a „Discover Media” navigációs rendszerrel közösen, amellyel könnyen létrehozhat internetkapcsolatot a navigációs rendszer számára 
vagy WLAN-hotspotot a járműven belül. A Car-Net szolgáltatások csak az Ön és a mobiltelefon-szolgáltató között fennálló vagy megkötendő mo-
biltelefon-szerződéssel együtt és csak az adott mobiltelefon-hálózat lefedettségi területén belül állnak rendelkezésre. Az internetes adatcsoma-
gok fogadásakor, az adott mobiltelefon tarifájától függően, és különösen külföldön történő használatkor, járulékos költségek (például roamingdíj) 
léphetnek fel. A Car-Net „Guide & Inform” szolgáltatások felhasznált adatmennyiségének függvényében kifejezetten ajánljuk, hogy mobiltelefon- 

szolgáltatójával kössön adatátalány-megállapodást. A Car-Net „Guide & Inform” szolgáltatások elérhetősége országtól függően változhat. Ezek a 
szolgáltatások az adott szerződés futamideje alatt érhetők el, és előfordulhatnak tartalmi módosítások. A Car-Net „Guide & Inform” használatáról 
további információkat a www.volkswagen-carnet.com honlapon és Volkswagen-márkakereskedőjétől kaphat, a mobiltelefon-tarifafeltételekről 
pedig érdeklődjön mobiltelefon-szolgáltatójánál.

2) Magyarországon nem elérhető.
3) Internetes adatcsomagok fogadásakor az adott mobiltelefon-tarifától függően és különösen külföldi használatkor, járulékos költségek (például 

roamingdíj) merülhetnek fel. Ezért azt ajánljuk, hogy kössön adatátalánydíjas szerződést az adott mobiltelefon-szolgáltatóval. A mobileszközök és 
a Car-Net használatáról a Volkswagen kézikönyvben találhat további tájékoztatást.

Szériafelszereltség T-Cross S Szériafelszereltség T-Cross Life LF Szériafelszereltség T-Cross Style ST Extrafelszereltség SO
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07 A „Composition Media” rádiórendszer 20,3 cm-es (8 colos), színes, közelí-
tésérzékelős TFT-érintőképernyővel, valamint MP3- és WMA- kompatibilis CD-
lejátszóval rendelkezik. A tökéletes multimédia-élményt a 6 hangszóró teszi 
teljessé. Ezenfelül SD-kártyaolvasó és USB-csatlakozó tartozik hozzá, valamint 
Bluetooth-kapcsolat a mobiltelefonok számára. SO

08 A „Composition Colour” rádiórendszer 16,5 cm-es (6,5 colos) színes TFT-
érintőképernyővel, SD-kártyaolvasóval és 2 hangszóróval rendelkezik. S

09 Szereti, ha gyomorremegtetően szól a basszus? A BeatsAudio specialistái által 
kifejlesztett „beats” hangrendszer első osztályú hangzást biztosít az új T-Cross 
minden ülésén. Nyolccsatornás, 300 watt összteljesítményű erősítővel táplálja 
a hangszórókat, a telt hangzást és a megfelelő basszust pedig a pótkeréktartó 
mellé épített mélysugárzó¹⁾ biztosítja. SO

1) Beépített mélysugárzóval a csomagtér 375 literes.

Az új T-Cross – Konnektivitás & multimédia 
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06 A „Composition Media” rádiórendszerhez 
„Discover Media” navigációs funkció, valamint 
20,3 cm-es (8 col) színes, közelítésérzékelős TFT-
érintőképernyő, telepített Európa-térkép, és 
6 hangszórós, WMA-, AAC- és MP3-kompatibilis 
CD-lejátszó tartozik. A rendszer továbbá két SD-
kártyaolvasót és egy USB-csatlakozót tartalmaz, 
valamint Bluetooth-kapcsolatot a mobiltelefonok 
számára. A Car-Net mobil online szolgáltatásokkal 
pedig menet közben is hálózatba van kapcsolva. SO

Multimédia

Szériafelszereltség T-Cross S Szériafelszereltség T-Cross Life LF Szériafelszereltség T-Cross Style ST Extrafelszereltség SO
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Kilóg a sorból,
de nem a sávból
Szívesen járja a maga útját? Az új T-Cross mindig partner ebben. 

Számos vezetőtámogató rendszerrel – mint például a „Lane Assist” 

sávtartó rendszer – segít a kritikus helyzetek elkerülésében, vagy 

megfelelő kezelésében.

Az új T-Cross – Vezetőtámogató rendszerek & biztonság 
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Az IQ.DRIVE elnevezés a Volkswagen által kínált intelligens vezetőtámo-

gató rendszereket takarja. Mindegyiket, amellyel már ma rendelkezünk, 

holnap fejlesztünk ki, vagy a jövőben akarjuk elérni. Az IQ.DRIVE azon-

ban egyidejűleg innovatív ötleteket is jelent, amelyek az Ön kényelmére 

és biztonságára összpontosítanak. A vezetőtámogató rendszerek már ma 

is nagyban hozzájárulnak a balesetek elkerüléséhez, az élet megkönnyí-

téséhez és a fesztelenebb mobilitáshoz. Ilyen technológia például az 

„ACC” automatikus távolságszabályozás, amely az autó sebességét 

önállóan hozzáigazítja az elöl haladó járműéhez, közben megtartja az 

Ön által beállított, kényelmes követési távolságot. Vagy szükség esetén 

fékez, akár leállásig – mindezt automatikusan. Az IQ.DRIVE azonban ma-

nőverezés közben is segítséget nyújt a vezetőnek, hiszen a „Park Assist” 

rendszer megtalálja a megfelelő parkolóhelyet, és természetesen be is 

parkol oda. Az IQ.DRIVE sokféle módon érzékelteti Önnel a műszaki fej-

lődést, egyszersmind felvillantja a mobilitás jövőjét, amikor a torlódások 

és balesetek teljességgel a múlt emlékeivé válhatnak. A jelenkori, intelli-

gens vezetőtámogató rendszerek számunkra ugyanis csak egy további 

lépést jelentenek a jövő önvezető járművei felé vezető úton.

Úton az önvezető üzemmód 
felé: IQ.DRIVE a Volkswagentől

 1)  A rendszer határain belül.
2) A vezetőnek mindig készen kell állnia arra, hogy felülbírálja 

az asszisztensrendszert és nem mentesül annak felelőssége 
alól, hogy mindig körültekintően vezesse a járművet.

3) Legfeljebb 210 km/h sebességig. 

Az új T-Cross – Vezetőtámogató rendszerek & biztonság 
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Vezetőtámogató 
rendszerek
A Volkswagen az IQ.DRIVE elnevezés alatt egyesíti a márka összes 

intelligens vezetőtámogató rendszerét. Az új T-Cross is számos innovatív 

technológiát vet be, ezáltal még nagyobb kényelmet és biztonságot 

nyújt Önnek, miközben még felszabadultabbá teszi a mobilitást.

01 Menet közben a holttérfigyelő LED-jelzéssel figyelmeztet az adott külső tü-
körben, amint egy másik jármű jelenik meg a holttérben.¹⁾ Parkolóhelyről való kito-
latás esetén az integrált hátsó, keresztirányú forgalomasszisztens felügyeli a jármű 
mögötti területet, és figyelmeztet a keresztirányú forgalomra.¹⁾ S

02 A „Lane Assist” sávtartó rendszer 60 km/h 
sebesség felett felismeri, ha a jármű indexelés nélkül 
elhagyja a sávját, és korrekciós kormánymozdulattal 
visszatereli a vezető figyelmét a forgalomra.¹⁾, ²⁾ S

03 Manőverezés közben a parkolási segédrendszer 
vizuális és hangjelzéssel figyelmeztet az autó előtt 
és mögött lévő akadályokra.¹⁾ Az integrált manővere-
zési fékfunkció hátramenetben 10 km/h sebességig 
vészfékezéssel hárítja el az ütközést, vagy csökkenti 
annak erejét.¹⁾ A manőverezési fékfunkció gombnyo-
mással előremenetben is aktiválható. SO

05 A „Rear View” tolatókamera a hátrameneti 
manőverezést segíti¹⁾ azzal, hogy a rádiórendszer 
vagy a navigációs rendszer kijelzőjén megjeleníti 
a jármű mögötti területet. SO

04  Az „ACC” automatikus távolságszabályozás 
segít betartani az előre beállított sebességet³⁾ és 
követési távolságot a jármű előtt lévő autóhoz 
képest.¹⁾ S

Szériafelszereltség T-Cross S Szériafelszereltség T-Cross Life LF Szériafelszereltség T-Cross Style ST Extrafelszereltség SO
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R-Line
Szeretnénk a sportos oldalunkról is megmutatkozni? Mi sem 

egyszerűbb az opcionális R-Line felszereltségi szint segítségével. SO
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R-Line: külső megjelenés
Az R-Line felszereltségi szint sportos vonásai azonnal magukra vonzzák a tekintetet: ilyen 

például a dinamikus frontrész az egyedi hűtőráccsal, a feketén csillogó lökhárítók, a fekete 

sárvédő-szélesítések vagy a sportos hátsó rész a jellegzetes R-Line diffúzorral és a lökhá-

rító színre fényezett alsó részével. De dinamizmust sugároznak az autó oldalát díszítő 

R-Line logók és dekorációs elemek is. SO

01 Legyenek azok a széria 17 colos „Sebring” vagy 
akár a 18 colos „Nevada” könnyűfém keréktárcsák – 
a kiterjedt választék meggyőző biztosíték az új 
T-Cross eredeti megjelenésére. SO

MI_T-Cross_K16.indd   40 25.04.19   15:32



02 03 04
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R-Line: belső tér

02 Sportos – az ülések belső felének „ArtVelours” 
mikroszálas üléskárpitja a hímzett „R-Line” logóval.
SO

03 Elegáns – az „R-Line” logóval díszített első 
küszöb. SO

04 Igényes – a belső tér az R-Line részletmegoldá-
sokkal és a „Race” dekorációs betétekkel. SO

Az R-Line tartozékok sportosabbá varázsolják az új T-Cross belső terét is. 

Az R-Line logóval és díszvarrással díszített, multifunkciós, bőrbevonatú 

sportkormány mellett a nemesacél pedálok, valamint a „Carbon Flag” 

szövetkárpittal bevont komfort sportülések gondoskodnak az exkluzív 

hangulatról. Hagyja, hogy elbűvöljék az igényes belső felszereltségek! SO
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45Az új T-Cross – Volkswagen-tartozékok 

02 A T-Cross felirattal díszített, igényes alumínium 
küszöbléc már beszálláskor elegáns látványt nyújt, 
miközben megbízhatóan véd a karcolásoktól. Kétda-
rabos készlet az első küszöbökhöz. SO

03 A nemesacél hatású rakodóperemvédő óvja 
a fényezést a karcolásoktól be- és kipakoláskor, és 
látványosabbá teszi az autó hátsó részét. SO  

04 Az egyszerűen felragasztható krómhatású védő-
csík hatékonyan óvja a csomagtérfedél peremét. SO

Szériafelszereltség T-Cross S Szériafelszereltség T-Cross Life LF Szériafelszereltség T-Cross Style ST Extrafelszereltség SO
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01 Eredeti tartozék a markáns off-road megjelené-
sért! Az ezüstszínű, eloxált alumíniumból készült, 
csúszásgátlós küszöblépcsők robusztus kinézetet 
kölcsönöznek a járműnek. SO

Volkswagen-tartozékok
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06 Az aerodinamikus, műanyag profillal rendelkező 
kerékpártartó gyorsan rögzíthető az alaptartóra.
Lezárható és megfelel a City-Crash biztonsági elő-
írásoknak. SO

07 Az igényes műanyagból készült, csillogó fekete 
tetőboksz zárható, és a praktikus gyorszáraknak kö-
szönhetően könnyen felszerelhető az alaptartóra. 
A 340 és 460 literes kivitelben kapható doboz mind-
két oldalról nyitható, nagy nyílásszögének köszönhe-
tően pedig könnyen pakolható. SO

08 A tartórendszer alapját a stabil, könnyű és egy-
szerűen felszerelhető kereszttartók jelentik. A lopás-
gátló zárszerkezetnek köszönhetően nem kell tartania 
a kellemetlen meglepetésektől. SO

09 Legyen az csónakszállító utánfutó, lakókocsi 
vagy egyéb vontatmány, mindegyikhez szükséges 
a fix vagy leszerelhető vonóberendezés. Az utánfutó 
áramellátását és biztonságos működését 13 pólusú 
elektromos csatlakozóaljzat garantálja. SO

Az új T-Cross – Volkswagen-tartozékok Szériafelszereltség T-Cross S Szériafelszereltség T-Cross Life LF Szériafelszereltség T-Cross Style ST Extrafelszereltség SO
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05 A vonóhorogra szerelhető „Premium” kerékpár-
tartón kényelmesen szállítható két hagyományos bi-
cikli vagy elektromos kerékpár, használat után pedig 
összecsukható, és helytakarékosan elhelyezhető 
a csomagtérben. A támaszkonzol felhajtásával 
a lopásgátlóval ellátott kerékpártartó automatikusan 
rögzül a vonóhorogra. A praktikus billenőmechaniz-
mus 90 fokos dőlésszögének köszönhetően problé-
mamentesen nyitható a csomagtérfedél. A készlethez 
Volkswagen feliratú rendszámtáblatartó is tartozik. 
Opcionálisan védőtáska is rendelhető, illetve rako-
dórámpa a nehezebb kerékpárok levételéhez. SO
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14 A T-Cross felirattal díszített, strapabíró, sűrű 
szövésű velúrból készült és kopásálló alsó felülettel 
rendelkező „Premium” textilszőnyegek fehér pántja 
hatékonyan óvja a lábteret a szennyeződésektől. SO

15 A csúszásgátló, „Optimat” textilszőnyegek 
a gumiszőnyegek előnyeit ötvözik a textilszőnyegek 
eleganciájával. Az U alakú, méretre szabott perem 
az anyagban tartja a koszt és a nedvességet. Az opti-
mális illeszkedést a padlón lévő rögzítési pontok 
garantálják. SO

16 A fekete vagy ezüstös küszöbfólia védi a fénye-
zést a nagy igénybevételnek kitett felületeken, ráadá-
sul egyedi megjelenést biztosít. A készlet négy fóliá-
ból áll. SO

17 Az első és hátsó sárfogó lapok hatékonyan védik 
az alvázat, az autót a felkavart sártól, a veszélyes kő-
felverődéstől és a fröcskölő víztől. SO

Az új T-Cross – Volkswagen-tartozékok Szériafelszereltség T-Cross S Szériafelszereltség T-Cross Life LF Szériafelszereltség T-Cross Style ST Extrafelszereltség SO
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10 Az automata mosóberendezéseknek is ellenálló 
ablaklégterelők igényes akrilüvegből készülnek. 
A jármű belső terének optimális szellőztetésével 
hozzájárulnak a kellemesebb hőérzethez és a kényel-
mesebb utazáshoz. Élvezze minden időben az áramló, 
friss levegőt, és előzze meg a kellemetlen, meleg 
pára kialakulását a forró napokon. SO

11 Az átlátszó rakodóperem-védőfólia hatékonyan 
óvja a fényezést be- és kipakoláskor. SO

12 A pontosan illeszkedő, csúszásgátló csomagtér-
betét megbízhatóan óvja a rakteret a szennyeződé-
sektől és a nedvességtől. Használaton kívül felteker-
hető és helytakarékosan tárolható. Alakítható és mély 
rakodópadlóval kapható. SO

13 Puha és kímélő velúr az egyik, erős, csúszásgátló 
műanyag a másik oldalon: a méretre szabott, megfor-
dítható csomagtérszőnyeg a megfelelő felületet biz-
tosítja minden csomag számára. A rakodóperemet 
szükség esetén integrált védőkendő óvja. SO
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 1)  Csak akkor használható, ha üres a mögötte lévő ülés.
2)  Menet közben fel kell billenteni, ha a mögötte lévő 

ülésen helyet foglal egy utas.

26 Mobil eszközeinket végre kényelmesen és bizton-
ságosan tölthetjük fel az autóban! A DUCI (Double-
USB-Charger-Insert) két USB-csatlakozón keresztül 
biztosít gyors töltést. A belső tér formavilágával har-
monizáló DUCI készüléket a szivargyújtó aljzatához 
kell csatlakoztatni, fehér LED-lámpái pedig nemcsak 
jól néznek ki, de sötétben megkönnyítik az USB-
csatlakozók gyors megtalálását. SO

27 Az USB-prémiumkábellel kényelmesen csatlakoz-
tathatja okostelefonját vagy egyéb mobileszközét a 
jármű infotainment rendszeréhez. Így ideálisan hasz-
nálható több funkció is, mint például az App-Connect, 
miközben a csatlakoztatott készülék fel is töltődik. 
A 30 vagy 70 cm hosszú kábelek igényes textilborítást 
és Volkswagen-logóval díszített, krómozott csatlako-
zót kaptak. Micro-USB, USB-C vagy Apple Lightning 
csatlakozással is rendelhető. SO

28 Az univerzálisan használható LED-olvasólámpát 
a szivargyújtó aljzatához lehet csatlakoztatni, és 
20 lumen fényerőt biztosít csupán 1 wattos fogyasz-
tás mellett. Az állítható hattyúnyak segítségével pon-
tosan pozicionálható. SO

29 A „SmartphoneClaw” univerzális okostelefon-
tartó 3 pontos csatlakozásának köszönhetően 
pontosan és biztonságosan rögzíti a készülékeket 
158 x 78 x 7 mm (hosszúság/szélesség/magasság) 
méretig. SO

Az új T-Cross – Volkswagen-tartozékok Szériafelszereltség T-Cross S Szériafelszereltség T-Cross Life LF Szériafelszereltség T-Cross Style ST Extrafelszereltség SO
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18 A levehető háttámlájú G2-3 ISOFIT gyerekülésben 
15-36 kg-os (kb. 3–12 éves) utazhatnak biztonságosan 
és kényelmesen az állítható magasságú alvótámasz-
nak, valamint az egyéni magasság- és dőlésállításnak 
köszönhetően. Az ülést a jármű ISOFIX rögzítőpontjai-
hoz kell rögzíteni, a gyermeket hárompontos bizton-
sági öv tartja az ülésben. Az érzékeny felületű ülése-
ket praktikus zsebekkel ellátott, könnyen tisztítható, 
csúszásgátló ülésvédő óvja. A gyerekülések teljes vá-
lasztékáról Volkswagen-márkakereskedője szívesen 
nyújt tájékoztatást Önnek. SO

19 A mindig megfelelő hőmérsékletű italokat a 25 lite-
res űrtartalmú hűtő- és fűtőláda biztosítja, amelyben 
két palack állva szállítható. Egyszerűen csatlakoztat-
ható az autó áramellátásához vagy az otthoni konnek-
torhoz. SO

20–25 Praktikus, kényelmes és rugalmas: az innovatív, 
moduláris úti és kényelmi rendszer igazi mindenes, 
amely rendezett és áttekinthető belső teret biztosít. 
Az első ülések fejtámláira erősíthető alapmo dulhoz 
igény szerint, egyszerűen rögzíthetők a külön kapható 
kiegészítő modulok. Mostantól az első osztályon utazva 
érezheti magát az olyan praktikus és rugalmasan 
 cserélhető moduloknak köszönhetően, mint a hordoz-
ható ruhaakasztó¹⁾, az erős, megbízható táskatartó¹⁾, 
az elfordítható, legtöbb géppel kompatibilis tábla-
géptartó, a sportkamera-tartó vagy a pohártartóval 
felszerelt, állítható és összecsukható asztalka²⁾. 
Egyetlen eszköz, számos lehetőség: a modulok igény 
szerint, gyorsan rögzíthetők az alaptartóra, és rugal-
masan cserélhetők egy másikra. SO
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53Az új T-Cross – Üléskárpitok & dekorációs betétek 

0 1 „Lizard” dekorációs betét, Árnyékacél-fekete 8DP ST

02 „Transition” dekorációs betét¹⁾, fekete-Energetic-narancs 9GD SO

03 „Transition” dekorációs betét¹⁾, fekete-platinaszürke 9GE SO

04 „Soft Tell” dekorációs betét 82V S

05 „Pineapple” dekorációs betét, Deep Iron/ezüst 7AB LF

06 R-Line „Race” dekorációs betét²⁾ 7CY SO
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Üléskárpitok & dekorációs betétek

0 1 „Basket” szövet üléskárpit, titánfekete 1JW S

02 „Triangle” szövet üléskárpit, titánfekete 3KC LF

03 „Hexalink” szövet üléskárpit, titánfekete 1MW ST

04 „Diag” szövet üléskárpit¹⁾, titánfekete 4BS SO

05 „Diag” szövet üléskárpit¹⁾, titánfekete-narancs/kerámia 4BP SO

06 „Diag” szövet üléskárpit¹⁾, Makena-türkiz 4BI SO

07 R-Line „Carbon Flag” szövet üléskárpit²⁾, fekete-kristályszürke 1CX SO

 1) Csak dizájncsomagban kapható.
2) A Volkswagen R GmbH ajánlatát képezi. További tájékoztatás a www.volkswagen.com honlapon található.

Az ezeken az oldalakon szereplő illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. A nyomtatási színek nem a valóságnak 
megfelelően adják vissza az üléskárpitok színét. A képeken lévő ülések a típus alapformáját jelenítik meg, így eltérőek 
lehetnek egy opcionálisan rendelhető, igényesebb változathoz képest.

Szériafelszereltség T-Cross S Szériafelszereltség T-Cross Life LF Szériafelszereltség T-Cross Style ST Extrafelszereltség SO
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 1) Csak dizájncsomagban kapható.
2) A Volkswagen R GmbH ajánlatát képezi. További tájékoztatás a www.volkswagen.com honlapon található.

Járműveinket gyárilag nyári abroncsokkal szereljük fel.

01 16 colos „Dublin” acél keréktárcsa S

02 16 colos „Belmont” könnyűfém keréktárcsa LF

03 16 colos „Merano” könnyűfém keréktárcsa, csillogó ezüst, Volkswagen-tartozék SO  
04 16 colos „Rochester” könnyűfém keréktárcsa, fekete, fényesre polírozott SO

05 17 colos „Chesterfield” könnyűfém keréktárcsa ST

06 17 colos „Bangalore” könnyűfém keréktárcsa SO

07 17 colos „Manila” könnyűfém keréktárcsa¹⁾, fekete, fényesre polírozott SO

08 17 colos „Manila” könnyűfém keréktárcsa¹⁾, narancs SO

09 17 colos „Manila” könnyűfém keréktárcsa¹⁾, Bambuszkert-zöld SO

10 17 colos „Sebring” könnyűfém keréktárcsa²⁾, szürke metál, Volkswagen R SO

1 1 18 colos „Köln” könnyűfém keréktárcsa¹⁾, fekete, fényesre polírozott SO

12 18 colos „Köln” könnyűfém keréktárcsa¹⁾, narancs SO

13 18 colos „Köln” könnyűfém keréktárcsa¹⁾, Bambuszkert-zöld SO

14 18 colos „Funchal” könnyűfém keréktárcsa, csillámezüst SO

15 18 colos „Funchal” könnyűfém keréktárcsa, Adamantium-sötét SO

16  18 colos „Nevada” könnyűfém keréktárcsa²⁾, fekete, fényesre polírozott, Volkswagen R SO

Az új T-Cross – Fényezések & keréktárcsák 
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Fényezések & keréktárcsák

0 1 Hófehér normálfényezés 0Q SO

02 Urano-szürke normálfényezés 5K S

03 Fekete normálfényezés A1 SO

04 Villámpiros normálfényezés D8 SO

05 Dark petrol normálfényezés 5M SO

06 Makena-türkiz metálfényezés 0Z SO

07 Energetic-narancs metálfényezés 4M SO

08 Sziklakék metálfényezés 0A SO

09 Reflexezüst metálfényezés 8E SO

10 Halvány réz metálfényezés J7 SO

1 1 Limestone-szürke metálfényezés Z1 SO

12 Mélyfekete gyöngyhatású fényezés 2T SO Az oldalon az új T-Cross Style modell látható. 

Szériafelszereltség T-Cross S Szériafelszereltség T-Cross Life LF Szériafelszereltség T-Cross Style ST Extrafelszereltség SO
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57Az új T-Cross – Szerviz 

Pontosan milyen garanciális szolgáltatások 
vonatkoznak a Volkswagen modellekre?
•  2 év kilométerkorlát nélküli garancia 

a gyártól, a megszokott módon.
• 3 év gyári fényezési garancia.
•  +2 év GARANCIA4* nevű extra garanciaszolgáltatás 

a 3. és 4. évben, amelyik kiemelkedő módon egé-
szen 200 000 km futásteljesítményig érvényes.

• 12 év átrozsdásodás elleni garancia**.

A Volkswagen-mobilitás
A Volkswagen-mobilitásnak köszönhetően Ön útköz-
ben mindig és mindenhol jó kezekben tudhatja ma-
gát. Erről a Mobilitásgarancia gondoskodik, melynek 
védelmét az első úttól kezdve élvezheti. A Mobilitás-
garancia szolgáltatásai a helyszíni segítségnyújtástól 
a csereautó rendelkezésre bocsátásán át a szállásbiz-
tosításig terjednek, ha az autó a kifogyott üzemanyag, 
defekt, baleset vagy műszaki hiba miatt üzemképte-
lenné válik, és Ön saját erejéből nem tud továbbutazni. 
Mindehhez annyit kell tennie, hogy autóját rendszere-
sen elviszi a kötelező átvizsgálásokra. 
A Mobilitásgarancia teljes szolgáltatási csomagja tar-
talmazza a szervizköltségeket is. Szükség esetén for-
duljon a legközelebbi Volkswagen-márkaszervizhez, 
ahol rövid időn belül a segítségére lesznek. Ha ez nem 
elérhető, például hétvégén vagy ünnepnapokon, hívja 
a +36 80 204 143-as ingyenes segélyhívó számot, 
külföldről pedig a +36 1 345 1776-os telefonszámot, 
és mi értesítjük a legközelebbi márkaszervizt, ahol 
azonnal segítenek majd.

* GARANCIA4: a 4 éves általános garancia mögött a márka magyaror-
szági importőrének saját exkluzív terméke áll, amit speciálisan az 
általunk importált Volkswagen modellekre fejlesztettünk ki, ezért ez 
kizárólagosan csak a magyarországi Volkswagen-márkakereskedőktől 
vásárolt autók esetében érvényes.

** Átrozsdásodás elleni garancia: a Volkswagen a legmagasabb igények-
nek megfelelően alkotta meg az autóit, hogy még évek múltán, sok-
sok megtett kilométer után is értékállóak legyenek. Az egyes alkat-
részek a legnagyobb pontossággal illeszkednek egymáshoz, minimálisra 
csökkentett illesztési hézagokkal. A nagy karosszériaelemek egyetlen 
darabból készülnek, így még évek múltán sem lehet semmiféle zö-
rejt, recsegést hallani. A szélvédő és a hátsó ablak pontos ragasztása 
is a karosszéria stabilitását fokozza. A fontosabb részek lézerhegesz-
tése igen szilárd illeszkedést eredményez. A minőség tehát nem csu-
pán a felhasznált anyagokon múlik, hanem a feldolgozás módján is.
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Fedezze fel a Volkswagen világát!

200 000 kilométer belátható útszakasz
GARANCIA4 – 4 év garancia felár nélkül.

1. Egyedülálló módon 200 000 km-ig érvényes.
2. Teljes körű, akár a gyári garancia.
3. Nincsenek előre nem látható javítási költségek.
4.  Minden magyarországi márkaszervizben 

érvényesíthető.
5.  A javítás eredeti alkatrészekkel és gyári technológi-

ával történik, ami az autó értéktartását is szolgálja.

Minden új autó garanciája véges. Ki ne aggódna ami-
att, mit hoznak a lejárat utáni napok, milyen váratlan 
költségekkel kell megbirkózni? Ki szavatolja az új 
alkatrészek eredetiségét és a szerviz minőségét? Ki 
garantálja az utazás nyugalmát? A GARANCIA4 szol-
gáltatást azért fejlesztettük ki, hogy Önt megszaba-
dítsuk ezektől a gondoktól. Új autó vásárlása esetén 
a GARANCIA4 problémamentes utazást biztosít az Ön 
számára 200 000 km-en vagy akár négy éven át. 
A Volkswagen modelleket négy év általános garanciá-
val kínáljuk, ráadásul Önnek ezért nem kell felárat fi-
zetnie! A négyéves garancia igénybevételének egyet-
len feltétele, hogy a karbantartást a gyári előírások 
szerinti technológia betartásával, és megfelelő alkat-
részekkel végezzék el az első négy évben.
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Az ön Volkswagen-márkakereskedője:

Az új T-Cross

A katalógusban szereplő járművek közül egyes modellek felár ellenében kapható extrafelsze-
reltséget is tartalmazhatnak. Minden felszereltségi és műszaki adat a német piac sajátosságait 
veszi alapul, és megfelel mindazon ismereteknek, amelyek a nyomdába adáskor rendelkezésre 
álltak. Az országonkénti eltérésekről Volkswagen-márkakereskedője nyújt tájékoz tatást Önnek. 
A változtatás joga fenntartva. A DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® és TSI® a Volkswagen AG és 
a németországi és más országokban jelen lévő Volkswagen-csoport vállalatainak bejegyzett 
márkái. Az a tény, hogy a dokumentumban egy jelzés nincs ® jelöléssel ellátva, nem értel-
mezhető úgy, hogy a jelzés nem bejegyzett márka, és/vagy a Volkswagen AG előzetes írásos 
beleegyezése nélkül használható lenne. A Volkswagen gondoskodik a használt járművek 
 visszavételéről és újrahasznosításáról. Így minden Volkswagen gépjármű újrahasznosítása 
környezetbarát módon történik, és a törvényben foglalt feltételek teljesítésével díjmentesen 
visszaadható. További információkért forduljon Volkswagen-márkakereskedőjéhez, vagy keresse 
fel a www.volkswagen.hu honlapot.
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