
Ценовник

Моделска година 2023

Код kW КС Менувач g/km Гориво

вкл. данок на моторни возила и 18% ДДВ

C113PZX5 T-Cross Life 1.5 TSI 110 150 DSG 7 116 Бензин 1.955.264 ден 31.613 €

C114PZX5 T-Cross Style 1.5 TSI 110 150 DSG 7 116 Бензин 2.167.781 ден 35.049 €

Код Опис на дел од опремата без доплата - достапност во зависност од одбраниот модел
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* NEDC комбинирана CO₂ емисија

Можни се ненамерни печатни грешки при составувањето на ценовникот, за кои однапред Ви се извинуваме.

Производителот го задржува правото за промена на опфатот на понудата, спецификациите, деталите и достапноста на моделите и опремата.

www.volkswagen.com.mk
www.volkswagen.com.mk/vw-partner

T-Cross

Изведба за мобилен уред Bluetooth со функција за безжично полнење

Активен инфо диспеј во повеќе бои, можност за избор на различни инфо-профили

- само во комбинација со радио „Ready 2 Discover“ или навигација „Discover Media“

TSI, TDI, 4MOTION и DSG се трговски марки на Volkswagen Group во Германија и други држави. TDI: Дизел мотор со директно вбризгување на гориво, 

натполнење, Common Rail (довод на гориво до цилиндрите преку заедничка линија со висок притисок) и DPF (филтер за цврсти честички). OPF: Филтер за 

цврсти честички кај бензински мотор. SCR: Селективна каталичка редукција (на азотни оксиди NOx во издувните гасови). TSI: Бензински мотор со директно 

слоевито вбризгување и единечно или двојно натполнење. М: Рачен менувач со 5 или 6 степени. DSG: Автоматски менувач со двојна спојка и 7 степени. 

4MOTION: Постојан погон на сите тркала со автоматска распределба на погонската сила.Типтроник: Програма за рачна промена на брзините кај DSG 

менувачите. LED: Нискоенергетски полупроводнички извори на светлина. ACT Активна контрола на цилиндрите.

Детектирање на пешаци

2 год. гаранција на возилото без лимит на изминати километри, 3 год. гаранција на бојата, 12 год. гаранција против пробивање на каросеријата од корозија.

При конфигурирање и избор на возило, Ве молиме за консултација со продажните советници кај Вашиот Volkswagen партнер околу точната сериска, 

дополнителна опрема и крајната цена на Вашето возило.

Систем за заклучување и стартување без клуч „Keyless Access“ без Safelock

Опис

Задна камера

Светла за магла напред со осветлување во свиоци

Следење на слепа точка „Blind Spot Monitor“ со предупредување за сообраќај зад возиллото „Rear Traffic Alert“

Предни и задни паркинг сензори со графичко и звучно предупредување за препреки "Park Distance Control"

Адаптивен темпомат ACC Stop & Go вкл. ограничувач на брзината до 210 km/h со функција за автономно сопирање при 

итни случаи „Front Assist“

App-Connect (Wireless со Apple CarPlay, Wired со Google Android Auto, Mirrorlink)

Радио „Ready 2 Discover“ 

(8" екран во боја, чувствителен на допир, FM/DAB + радио прием, 6 звучници, Bluetooth, USB-C)

„Air Care Climatronic“ двозонска контрола на климата со филтер за воздух со активен јаглен

Предложена малопродажна цена



Моделска година 2023

Сериска опрема
S - Вклучено; O - Достапно без или со доплата; - Не е вклучено/Не е достапно;

Надворешност Life Style

Алу фелни „Belmont“, 16", 6J x 16, гуми 205/60 R16, низок отпор при тракалање S -

Алу фелни „Chesterfield“, 17", 6.5J x 17 гуми 205/55 R17, низок отпор при тракалање - S

Браници во боја на каросеријата со хромирана лајсна на отворот за воздух S -

Браници во боја на каросеријата со хромирана лајсна на отворот за воздух, на ладилникот и околу светлата за магла напред - S

Рачките на вратите и куќиштата на надворешните ретровизори во боја на каросеријата S S

Зелено тонирани термоизолациони стакла S S

Халогени фарови со трепкачи, заеднички покриени со непрофилирано стакло S -

Предни светла во LED изведба, со динамичко регулирање на досегот, светла за магла напред со осветлување во свиоци O S

Кровни шини, црни S -

Кровни шини, сребрени елоксирани - S

Внатрешност
Преслекување на седиштата во текстил "Triangle Ties“ S -

Преслекување на седиштата во текстил „Hexalink 3D“ - S

Стандардни предни седишта S -

Спортски комфорни предни седишта O S

Возачко и совозачко седиште подесиви по висина O S

Декоративни уметоци на инструмент таблата „Pineapple“ S -

Декоративни уметоци на инструмент таблата „Lizard“ - S

Оддел за складирање на упатството за употреба под возачкото седиште, фиока под совозачкото седиште S S

Централен наслон за рака напред, надолжно подесив, со оддел за ситници, 2 USB приклучоци за полнење назад S S

Мултифункционален кожен волан со типтроник S S

Џебови од задната страна на наслонот на предните седишта S S

Текстилни патосници напред и назад O S

Надолжно подесива неподелена задна клупа, асиметрично поделен и преклоплив заден наслон S S

Двоен под во багажникот S S

Изведба за пушачи, пепелник и запалка напред S S

Безбедност
ESC (Електронска контрола на стабилноста на возилото, вкл. ABS, BAS, ASR, EDL, EDTC) S S

Помош при тргнување на нагорнина S S

Автономно сопирање во итни случаи „Front Assist“ S S

Помош при задржување на лента „Lane Assist“ S S

Препознавање на замор кај возачот „Driver Alert System“ O S

Диск сопирачки напред и назад S S

Електронски имобилизатор S S

Воздушни перничиња за возач и совозач со можност за деактивација на совозачкото перниче S S

Воздушни завеси за патниците на предните и надворешните задни седишта вкл. странични воздушни перничиња напред S S

Сигурносно оптимизирани наслони за глава напред S S

Три наслони за глава на задните седишта S S

Три сигурносни појаси на задните седишта со три точки на врзување S S

ISOFIX i-Type држачи, подготовка за прицврстување на 2 детски седишта на задната клупа S S

Регулирање на досегот на предните светла S S

Светло за магла позади S S

Функционалност
Централно заклучување со далечинско управување и 2 преклопливи клуча без Safelock S S

Електрично движечки прозори напред и назад S S

Електрично преклопливи надворешни ретровизори со функција за спуштање на совозачкиот ретровизор S S

Ограничувач на брзината S S

„Climatic“ мануелна контрола на климата со филтер за воздух со активен јаглен S S

Мултифункционален дисплеј „Plus“ S S

Автоматско активирање на предните светла со LED дневни светла и функции „Coming Home“ и „Leaving Home“ S S

Светла во внатрешноста со одложено исклучување и придушување, 2 светла за читање напред и назад S -

LED светла во внатрешноста со одложено исклучување и придушување, 2 светла за читање напред и назад - S

Радио „Composition Color“ 

(6.5" екран во боја, чувствителен на допир, Bluetooth, FM радио прием, USB, 2 звучници)
S S

2 USB-C приклучоци напред, 2 USB-C приклучоци за полнење во централната контрола позади S S

Предни бришачи со променлив интервал S S

Заден бришач со променлив интервал S S

Сервоуправување S S

Резервно тркало, челично, со намалени димензии S S

Алат и дигалка S S

T-Cross



Дополнителна опрема 
(во зависност од нивото на опременост и моделот)

S - Вклучено; - Не е вклучено/Не е достапно;

x

Опрема без доплата  

„Air Care Climatronic“ двозонска контрола на климата со филтер за воздух со активен јаглен x 9AK 0 ден 0 € 0 €

Радио „Ready 2 Discover“ 

(8" екран во боја, чувствителен на допир, FM/DAB + радио прием, 6 звучници, Bluetooth, USB-C)
x RBB 0 ден 0 € 0 €

Дигитален радио прием DAB + x QV3 0 ден 0 € 0 €

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

Адаптивен темпомат ACC Stop & Go вкл. ограничувач на брзината до 210 km/h со функција за автономно сопирање при итни 

случаи „Front Assist“
x PF2 0 ден 0 € 0 €

Предни и задни паркинг сензори со графичко и звучно предупредување за препреки „Park Distance Control“ x 7X2 0 ден 0 € 0 €

Следење на слепа точка „Blind Spot Monitor“ со предупредување за сообраќај зад возиллото „Rear Traffic Alert“ x 7Y8 0 ден 0 € 0 €

Детектирање на пешаци x VL3 0 ден 0 € 0 €

Светла за магла напред со осветлување во свиоци 8WH 0 ден 0 € S

Куќишта на надворешните ретровизори обоени во црна боја

- само во комбинација со Црна Deep Black
x 6FH 0 ден 0 € 0 €

Систем за заклучување и стартување без клуч „Keyless Access“ без Safelock x 4I3 0 ден O 0 €

Активен инфо диспеј во повеќе бои, можност за избор на различни инфо-профили

- само во комбинација со радио „Ready 2 Discover“ или навигација „Discover Media“
x 9S0 0 ден O 0 €

Изведба за мобилен уред Bluetooth со функција за безжично полнење x 9ZV 0 ден O 0 €

Пакет Light & Sight

(контрола на долги светла „Light Assist“, внатрешен ретровизор со автоматско затемнување, автоматско активирање на предните 

светла со функциии „Coming Home“ и „Leaving Home“, сензор за дожд)

x WLA 0 ден O 0 €

Задна камера x KA1 0 ден O 0 €

Надворешност
Универзална боја, Бела Pure White и Сива Ascot Grey UNI 0 ден 0 € 0 €

Металик боја x MET 20.056 ден 323 € 323 €

Ексклузивна металик боја, Тиркизна Makena Turqouise MEX 30.191 ден 487 € 487 €

Дополнително затемнети задните странични и задното стакло x 4KF 13.122 ден 212 € 212 €

Пакет Light & Sight

(контрола на долги светла „Light Assist“, внатрешен ретровизор со автоматско затемнување, автоматско активирање на предните 

светла со функциии „Coming Home“ и „Leaving Home“, сензор за дожд)

WLA 16.002 ден 258 € 0 €

Предни светла во LED изведба, со динамичко регулирање на досегот, светла за магла напред со осветлување во свиоци WLL 80.652 ден 1.301 € S

Внатрешност
Лумбална поддршка на предните седишта 7P4 8.215 ден 132 € 132 €

Зимски пакет

(греење на предните седишта, автоматски загреани прскалки на ветробранското стакло)
WW2 22.723 ден 367 € 367 €

Безбедност
Препознавање на замор кај возачот „Driver Alert System“ EM1 4.907 ден 79 € S

Алармен уред „Plus“ против кражба со електронски имобилизатор, со комфорно заклучување на вратите, додатна сирена, заштита 

на патничкиот простор, заштита против подигање на возилото
WD1 20.697 ден 334 € 334 €

Функционалност
Помош при паралелно паркирање „Park Assist“, предни и задни паркинг сензори со графичко и звучно предупредување за препреки 

„Park Distance Control“
7X5 10.135 ден 163 € 163 €

Систем за заклучување и стартување без клуч „Keyless Access“ без Safelock 4I3 25.817 ден 416 € 0 €

Задна камера KA1 19.310 ден 311 € 0 €

Навигациски систем „Discover Media“ 

(8" екран во боја, чувствителен на допир, FM/DAB + радио прием, 6 звучници, Bluetooth, USB-C)
RBD 38.833 ден 626 € 626 €

Активен инфо диспеј во повеќе бои, можност за избор на различни инфо-профили

- само во комбинација со радио „Ready 2 Discover“ или навигација „Discover Media“
9S0 27.418 ден 442 € 0 €

Изведба за мобилен уред Bluetooth со функција за безжично полнење 9ZV 8.215 ден 132 € 0 €

Озвучување „beatsAudio“ 

(вкупна моќност 300 W, 6 + 1 звучници со сабвуфер, 8-канален дигитален засилувач)
9VG 34.565 ден 558 € 558 €

Говорно бирање QH1 15.469 ден 250 € 250 €

Тркала и потпирање

Алу фелни „Rochester“, 16", црни, полирано чело, 6J x 16, гуми 205/60 R16, сигурносни навртки PJI 9.815 ден 158 € -

Алу фелни „Bangalore“, 17", 6.5J x 17, гуми 205/55 R17, низок отпор при тркалање,

сигурносни навртки
PJJ 33.498 ден 540 € 158 €

Алу фелни „Manila“, 17", црни, полирано чело, 6.5J x 17, гуми 205/55 R17,

низок отпор при тркалање, сигурносни навртки
PJK 33.498 ден 540 € 158 €



Алу фелни „Sebring“, 17", сиви металик, 6.5J x 17, гуми 205/55 R17, низок отпор при тркалање,

сигурносни навртки
PJ3 41.180 ден 664 € 282 €

Алу фелни „Koeln“, 18", црни, полирано чело, 7J x 18, гуми 215/45 R18, сигурносни навртки PJG 33.498 ден - 540 €

Алу фелни „Nevada“, 18", црни, полирано чело, 7J x 18, гуми 215/45 R18, сигурносни навртки PJ2 41.180 ден - 664 €

Избор на профили на возење вкл. ECO функција PDE 9.175 ден 148 € 148 €

Пакети

Пакет „Black Style“

(Алу фелни „Manila“, 17", црни, полирано чело, 6.5J x 17, гуми 205/55 R17,

низок отпор при тркалање, сигурносни навртки, спортски комфорни седишта напред,

преслекување на седишата во текстил „Diag“, декоративни уметоци „Transition“ Black/Grey

на инструмент таблата, затемнети задни стакла, куќиштата на надворешните ретровизори

во контрастна боја, лумбална поддршка на предните седишта)

PAG 54.408 ден 878 € -

Пакет „Dark Denim“

(Алу фелни „Manila“, 17", црни, полирано чело, 6,5J x 17, гуми 205/55 R17,

низок отпор при тркалање, сигурносни навртки, спортски комфорни седишта напред,

преслекување на седишата во текстил „Diag“, декоративни уметоци „Dark Denim“

на инструмент таблата, затемнети задни стакла, куќиштата на надворешните ретровизори

во контрастна боја, лумбална поддршка на предните седишта)

PBA 54.408 ден 878 € -

Пакет „Black Style“

(Алу фелни „Koeln“, 18", црни, полирано чело, 7J x 18, гуми 215/45 R18,

низок отпор при тркалање, сигурносни навртки, спортски комфорни седишта напред,

преслекување на седишата во текстил „Diag“, декоративни уметоци „Transition“ Black/Grey

на инструмент таблата, затемнети задни стакла, куќиштата на надворешните ретровизори

во контрастна боја, лумбална поддршка на предните седишта)

PAD 47.581 ден - 767 €

Пакет „Black Style“

(Алу фелни „Koeln“, 18", црни, 7J x 18, гуми 215/45 R18,

низок отпор при тркалање, сигурносни навртки, спортски комфорни седишта напред,

преслекување на седишата во текстил „Diag“, декоративни уметоци „Transition“ Black/Grey

на инструмент таблата, затемнети задни стакла, куќиштата на надворешните ретровизори

во контрастна боја, лумбална поддршка на предните седишта)

PAJ 47.581 ден - 767 €

Пакет „Dark Denim“

(Алу фелни „Koeln“, 18", црни, полирано чело, 7J x 18, гуми 215/45 R18,

низок отпор при тркалање, сигурносни навртки, спортски комфорни седишта напред,

преслекување на седишата во текстил „Diag“, декоративни уметоци „Dark Denim“

на инструмент таблата, затемнети задни стакла, куќиштата на надворешните ретровизори

во контрастна боја, лумбална поддршка на предните седишта)

PBB 47.581 ден - 767 €

Пакет „Penny Copper“

(Алу фелни „Bangalore“, 17", црни, чело во „Penny Copper“,

6.5J x 17, гуми 205/55 R17, низок отпор при тркалање, сигурносни навртки,

декоративни уметоци „Penny Copper“ на инструмент таблата, затемнети задни стакла, 

куќиштата на надворешните ретровизори во боја „Penny Copper“)

- само во комбинација со бои Ascot Grey, Pure White, Smoke Grey, Reflex Silver, Deep Black 

PPC 16.749 ден - 270 €

Пакет „R-Line Exterior“

(браници во „R“ стил, паркинг сензори напред и назад, светла за магла напред со статичко осветлување во свиоци)
WIE 112.017 ден 1.807 € -

Пакет „R-Line“

(браници во „R“ стил, мултифункционален кожен волан со типтроник, рачката на паркинг сопирачката и менувачот во кожа, плафон 

во црна боја, спортски комфорни предни седишта, преслекување на седишата во текстил

„R-Line“, декоративни уметоци, педали во брусен не'рѓосувачки челик, амбиентално осветлување во внатрешноста, текстилни 

патосници напред и назад, лајсни на праговите напред со лого „R-Line“, паркинг сензори напред и назад, светла за магла напред 

со статичко осветлување во свиоци)

- само во комбинација со алу фелни Sebring 17" или Nevada 18"

WIL 193.736 ден 3.125 € 2.338 €

Цените на дополнителната опрема се информативни, необврзувачки и не вклучуваат данок на моторни возила.

За пресметка на точната цена и можноста за нарачка на Вашата посакувана конфигурација обратете се кај Вашиот Volkswagen партнер.

Производителот го задржува правото за промена на опфатот на понудата, спецификациите, деталите и достапноста на опремата, како и цените.

www.volkswagen.com.mk

www.volkswagen.com.mk/vw-partner

http://www.volkswagen.com.mk/
http://www.volkswagen.com.mk/vw-partner

