
T-Cross



03T-Cross Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.

Vsebina
Zunanjost in dizajn

Stilski paket v energično oranžni barvi

Stilski paketi

T-Cross Style

T-Cross Life

T-Cross

Vsestranska prilagodljivost

Udobje notranjosti

06

10

14

16

18

20

22

26

Povezljivost in multimedija

Asistenčni sistemi in varnost

R-Line

Dopolnilna oprema Volkswagen

Volkswagen Lifestyle

Sedežne prevleke in dekor

Barve lakov in platišča

Storitve

28

34

38

44

52

54

56

58

Aktualne informacije o porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijskih standardih lahko najdete na spletni strani www.volkswagen.si/emisije.



05

Poseben v 
vseh pogledih.
T-Cross je tako vsestranski kot ljudje, za katere je bil narejen. To so  

vsi tisti, ki se ne želijo opredeliti na samo en način. Ker so več, želijo  

več – in več tudi dobijo. Naj vas navduši avtomobil, ki se ne uvršča  

v nobeno kategorijo in je v vseh vidikih nekaj posebnega. Tako kot vi.

T-Cross Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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Tako poseben je  
lahko vsakdanjik.
Kakšna rutina? S T-Crossom konvencionalnost v hipu postane preteklost. 

Njegova zunanja oprema to razkriva že na prvi pogled. Ko si ga ogledamo 

pobliže, pa zgornja trditev dobi še dokončno potrditev.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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Zunanjost in dizajn

01 S katerimi platišči bo najlepše zasijal vaš T-Cross? O tem odločate vi. A s  
široko paleto ponudbe izbira zagotovo ne bo lahka. To kar najbolje potrjujejo 
18-palčna aluminijasta platišča Nevada. DO

02 Bodite sijajen vzor: LED-žarometi T-Crossa se vtisnejo v spomin s svojo  
privlačno svetlobno grafiko – to velja še posebej za integrirane LED-dnevne  
luči, ki povzemajo dinamično obliko hokejske palice. Pravi magnet za oči  
je kromirani element v obliki črke O, ki v odbijaču obdaja statične smerno  
prilagodljive luči. ST DO

03 Naj vas prevzame sodobni dizajn vašega T-Crossa – tudi ob pogledu od  
zadaj. S svojim markantnim odsevnim pasom in LED-zadnjimi lučmi bo zadek  
zagotovo naredil trajen vtis. S

T-Cross – Zunanjost in dizajn

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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Pokaže svojo pravo barvo.
Z stilskim paketom v energično oranžni barvi bo vaš T-Cross še  

bolj vpadljiv. To je torej prava izbira za vse, ki sta jim pomembna  

individualnost in svojstven značaj. Upajte si! Konec koncev je sivih  

mišk že dovolj. DO

T-Cross – Stilski paket v energično oranžni barvi

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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13T-Cross – Stilski paket v energično oranžni barvi

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

Stilski paket v
energično oranžni barvi

01 18-palčna aluminijasta platišča Köln v žareče 
oranžni barvi za T-Cross Style popeljejo živobarvni  
videz v nove razsežnosti. DO

02 Za sredinski del sedežnih prevlek in notranjo 
stran sedežnih stranic je uporabljena mladostna  
in modna kombinacija oranžne in keramično  
sive barve. Barve pridejo še posebej do izraza na 
udobnih športno-komfortnih sedežih. DO

03 Pravi magnet za oči: dekorativni elementi  
Transition s tridimenzionalnim videzom v energično 
oranžni in sivi barvi predstavljajo izrazito dizajnersko 
posebnost. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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Stilski paketi

03 Imate radi preproste barve in športen slog? Potem je za vas idealen stilski  
paket v črni barvi: s poudarki v notranjosti, kot so dekorativni elementi v sivi  
in visokosijajni črni barvi, bo vsaka vožnja v vašem T-Crossu pustila nepozaben  
vtis. DO

02 V naravi je moč. Če je to vaš moto, potem vam priporočamo, da izberete  
stilski paket v bambusovo zeleni barvi. Pri njem se sredinski deli sedežev in  
notranji deli sedežnih stranic bohotijo v kombinaciji turkizne, oranžne in  
platinasto sive barve, dekorativni elementi Transition pa s tridimenzionalnim  
videzom ter s sivo in visokosijajno črno barvo ustvarjajo izrazito naravno  
vzdušje. DO

04 Če stavite na eleganco in želite, da to vsi opazijo, je kot ustvarjen za vas  
stilski paket v bakreni barvi. V tem modnem odtenku jemljejo dih 17-palčna  
platišča Bangalore in ohišji zunanjih gledal, v notranjosti pa z dovršenim slogom 
blestita aplikacija na volanu in pokrov sredinske konzole v visokosijajni bakreni  
barvi. DO

T-Cross – Stilski paketi

01 T-Cross je mojster preobrazbe: s stilskimi paketi v črni, energično oranžni  
in bambusovo zeleni barvi, ki so na voljo od izvedbe Life naprej, ter s stilskim  
paketom v bakreni barvi, ki je na voljo za izvedbo Style, njegov videz dobi  
izrazito unikaten pečat. DO

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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Pravi za vse,  
ki se ne prilagajajo.
Pravite, da pri svojih željah niste pripravljeni sklepati kompromisov? 

S T-Crossom Style vam jih tudi ne bo treba. Ta linija namreč prepriča  

z visoko mero udobja in s še posebej privlačno oblikovno zasnovo.

T-Cross – T-Cross Style

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

01 T-Cross v izvedbi Style vam nudi veliko udobja:  
na primer s sprednjima športno-komfortnima sede-
žema, ki sta izrazito prijazna do hrbta. Z opcijskim 
ogrevanjem sedežev boste odlično pripravljeni na  
nizke temperature – pa tudi na tople dni, saj je del 

komfortne opreme avtomatska klimatska naprava  
Climatronic. Za pravo svetlobno vzdušje v notranjosti 
poskrbi ambientna osvetlitev. Zraven sodijo tudi de-
korativni elementi Lizard z ustreznimi sijočimi pokrovi 
v sre dinski konzoli. ST

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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Z njim boste kot magnet:
za občudujoče poglede.
T-Cross Life je avtomobil, s katerim se boste pogosto znašli v središču  

pozornosti. To ni prav nič presenetljivo, kajti s toliko privlačne opreme  

je težko ostati neopazen.

T-Cross – T-Cross Life

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

02 Z ledveno oporo bo med vožnjo kar najbolje 
poskrbljeno tudi za vašo hrbtenico. Ledvena opora 
namreč razbremeni hrbet in poskrbi za optimalno  
telesno držo. Tako bodo vaše hrbtne mišice lahko  

01 V izvedbi Life vas bo takoj prevzel občutek  
ugodja, saj ima notranjost izrazito ubrano celostno 
zasnovo, katere posebnost so med drugim elegantni 
dekorativni elementi Pineapple. T-Cross Life je poleg 

tega opremljen z avtomatsko klimatsko napravo Cli-
matronic, večfunkcijskim volanom in večfunkcijskim 
prikazovalnikom Plus, zato bo vsaka vožnja nadvse 
prijetno doživetje. LF

ostale sproščene tudi na daljših potovanjih, kar bo 
blagodejno vplivalo na vašo hrbtenico. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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Pravi karakter za 
ljudi s karakterjem.
Že osnovna izvedba T-Crossa je s širokim naborom opreme vse  

kaj drugega kot običajna. In prav to velja tudi za njene voznike.

01 Zagotovite si visoko raven kakovosti: številni elementi opreme, kot so prila-
godljiva zadnja sedežna klop, serijski radio Composition in asistenca za ohranjanje 
smeri vam zagotavljajo večje udobje in večjo varnost. S

02 V urgentnih situacijah vam bo zagotovljena pomoč integriranega sistema  
za klic v sili eCall. T-Cross v primeru nezgode po pritisku na tipko ali avtomatsko 
vzpostavi povezavo z lokalnim klicnim centrom, da se ključne informacije v okviru 
sistemskih omejitev lahko posredujejo reševalni službi. S

T-Cross

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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Vsakomur lahko  
da nov zagon.
Ko je že skrajni čas za predah, potrebujete sopotnika, ki je prilagodljiv,  

zanesljiv in pripravljen na domala vsako pustolovščino. Dobrodošli  

v T-Crossu.

01 Več prednosti pri udobju: sprednja sedeža z visokim položajem sedenja  
poenostavljata vstopanje in izstopanje ter zagotavljata dobro preglednost.  
Vodoravno poklopno naslonjalo sovoznikovega sedeža poskrbi za več prostora  
in je kot naročeno za vse, ki pogosto prevažajo daljše in večje predmete.¹⁾ LF ST

02 Analogni svet je stvar preteklosti. Visokoločljivostni digitalni kombinirani  
instrument Digital Cockpit Pro ponuja izjemno širok nabor informacij. Tako  
boste vedeli še veliko več kot le, s kolikšno hitrostjo vozite in koliko goriva je  
še v rezervoarju. DO

T-Cross – Vsestranska prilagodljivost

1) Prtljago vedno pravilno pritrdite.

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

Spontanost je 
vedno dober načrt.
Življenje je polno presenečenj. In dobro je tako, saj je s T-Crossom  

uresničljiva vsaka, še tako spontana zamisel. Z vodoravno poklopnim  

naslonjalom sovoznikovega sedeža, pomično zadnjo sedežno klopjo in 

prostornino prtljažnika do 455 litrov je tudi dovolj prilagodljiv za vse,  

kar še pred minuto ni bilo na programu. LF ST

02 Zadnji del potniške kabine in prtljažnik nudita 
obilo prostora – bodisi za nakupovalne vrečke ali za 
velike potovalke in kovčke. Njuna prednost pa je tudi 
izjemna fleksibilnost. Pomična zadnja sedežna klop  
se namreč lahko prilagodi najrazličnejšim željam.  
Lahko jo pomaknete do konca naprej, jo poklopite 
asimetrično ali pa tako, da nastane ravno prtljažno 
dno. Vi odločate.¹⁾ S

01 Praktični ekstra veliki predal s pokrovom, vgrajen 
med sprednjima sedežema, je več kot le nastavljiv 
naslon za roke. Vanj namreč lahko shranite marsikaj, 
kar pogosto potrebujete med vožnjo – na primer pa-
pirnate robčke ali osvežilne pijače. Udobno za sopot-
nike na zadnjih sedežih: na zadnji strani ekstra velike-
ga predala sta 2 USB-priključka. LF ST

1) Prtljago vedno pravilno pritrdite.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

Pametna povezanost  
s spletom.
T-Cross vam z integrirano eSIM-kartico omogoča, da ste nenehno  

povezani s spletom. Poleg tega še številne druge inovativne rešitve,  

kot je na primer digitalni kombinirani instrument Digital Cockpit Pro,  

zagotavljajo predvsem eno: prijetni občutek, da sedite v pravem  

avtomobilu. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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31T-Cross – Povezljivost in multimedija

02 Bi radi aplikacije, ki jih imate naložene na  
svojem pametnem telefonu, varno in enostavno  
uporabljali tudi v svojem avtomobilu? Z vmesnikom  
App-Connect³⁾ je to tako preprosto kot še nikoli 
doslej, saj lahko izbrane aplikacije in vsebine uprav-
ljate neposredno v svojem Volkswagnu. Prenesejo  
se namreč na zaslon infotainment sistema, kjer jih 
lahko udobno in pregledno upravljate v svojem vidnem 
polju. Dostop do skladb, novic, zemljevidov ali zvočnih 
knjig s tem postane kar se da preprost. Volkswagen  
za povezavo s pametnimi telefoni ponuja vmesnik,  
ki podpira kar tri tehnologije: Apple CarPlay™, Google 
Android Auto™ in MirrorLink®. Še posebej priročna  
je uporaba tehnologij Apple CarPlay™ in Google  
Android Auto™, saj je povezavo z navigacijskimi  
sistemi Ready 2 Discover, Discover Media in Discover 
Pro mogoče vzpostaviti brezžično. Pri navigacijskih 
sistemih Ready 2 Discover in Discover Media lahko 
vmesnik App-Connect kupite neposredno v vozilu  
v trgovini In-Car²⁾ in ga namestite naknadno. DO

03 Telefonski vmesnik Comfort je prava izbira za 
vse, ki želijo sproščeno in varno telefonirati tudi med 
vožnjo. Pri tem je z vidika funkcionalnosti neprekosljiv 
integrirani predal s funkcijo indukcijskega polnjenja  
in z indukcijsko povezavo z zunanjo anteno vozila. Ta 
skrbi za kar najboljšo kakovost sprejema pri funkciji 
prostoročnega telefoniranja. Slednjo je mogoče pre-
prosto upravljati prek večfunkcijskega prikazovalnika, 
večfunkcijskega volana ali zaslona na dotik na vgraje-
nem radiu. DO

 
04 Kdor vedno da vse od sebe, si zasluži tudi  
kar najboljše razvedrilo. S storitvami Streaming &  
Internet⁴⁾, ⁵⁾ lahko v svojem T-Crossu kjerkoli uživate  
v poslušanju svoje najljubše glasbe. Za pretakanje 
glasbe se morate le enkrat prijaviti s svojimi že ob-
stoječimi podatki za dostop, npr. za Apple Music.  
Nato vam je vedno omogočen dostop in za to ne po-
trebujete zunanje naprave. S storitvijo Spletni radio 
so v avtomobilu na voljo vse prednosti spletnega  
radia – tako je na primer iskanje in pred vajanje oddaj 
v živo in podcastov izredno preprosto. Integrirana 
dostopna točka za WLAN poleg tega vam in vašim  
sopotnikom zagotavlja stabilno internetno povezavo  
in omogoča brskanje po spletu na do 8 napravah.⁶⁾ 
DO

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

01 We Connect – to so vaša vrata v svet Volkswag novih 
digitalnih storitev in funkcij, ki omogočajo neposredno 
povezavo z vozilom.¹⁾ Po enkratni aktivaciji in regi-
straciji z uporabniškim računom Volkswagen ID je 
prek integrirane SIM-kartice v T-Crossu zagotov ljena 
celovita povezljivost in brezplačno lahko uporabljate 
številne praktične in inovativne spletne sto ritve in 
funkcije. Tako lahko na primer s storitvijo We Upgrade²⁾ 
neposredno v vozilu ali prek spletne trgovine po pot-
rebi preprosto dokupite dodatne funkcije. Poleg tega 
je T-Cross avtomobil, ki ga je mogoče posodabljati²⁾. 
V trgovini In-Car ga lahko opremite z dodatnimi 
funkcijami in po želji naknadno aktivirate na primer 
navigacijo ali glasovno upravljanje. S

Povezljivost
S pametnim telefonom imate domala ves čas vzpostavljeno povezavo s spletom. Zakaj ne bi enako veljajo tudi  

za T-Cross? Storitve We Connect¹⁾ bodo poenostavile vaš vsakdanjik in poskrbele, da boste do cilja prispeli  

bolj sproščeni. Že prav kmalu bodo praktične informacije v realnem času in priročne funkcije za vas postale  

nepogrešljive. S

 1)  Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We  
Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect  
Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani portal.volkswagen-we.com registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogo-
vorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev. Upoštevajte tudi dodatne napotke na hrbtni strani kataloga.

2)  Za uporabo produktov iz ponudbe We Upgrade potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in veljavno pogodbo za We Connect, poleg 
tega pa se morate verificirati kot glavni uporabnik. Pri tem postopku se vaš uporabniški račun poveže s konkretnim vozilom. Pomembno  
je tudi, da je vozilo opremljeno s tehničnimi funkcijami in strojno opremo, ki so potrebni v sklopu storitve We Upgrade. Seznam funkcij, ki  
so v sklopu storitve We Upgrade na voljo za posamezno vozilo, lahko glavni uporabnik najde v spletni trgovini ali trgovini In-Car. 

3)  App-Connect vključuje tehnologije Apple CarPlay™, Android Auto™ in MirrorLink®. Da voznik ne bi preveč odvračal pozornosti od dogajanja 
v prometu, je med vožnjo mogoče odpreti le certificirane aplikacije. Pri tem morate upoštevati, da nekatere aplikacije niso na voljo za vsako 
od treh navedenih tehnologij in da se razpoložljivost tehnologij v posameznih državah lahko razlikuje. Informacije o združljivosti pametnih 
telefonov najdete na volkswagen.de/mobiltelefon, dodatno pa še za Apple CarPlay™ na apple.com/de/ios/carplay, za Android Auto™ na  
android.com/intl/de_de/auto in za MirrorLink® na mirrorlink.com.

4)  Za uporabo storitev pretakanja mora uporabnik imeti podatkovno dobroimetje (na osnovi podatkovnih paketov, razpoložljivih prek  
eSIM-kartice, ali deljenja internetne povezave prek omrežja WLAN) in obstoječ račun pri posamezni storitvi pretakanja.

5)  Za uporabo storitev Streaming & Internet in dostopne točke za WLAN je mogoče naročiti plačljive podatkovne pakete prek zunanjega  
mo bilnega operaterja Cubic Telecom in jih na področjih pokritosti z omrežjem uporabljati v številnih evropskih državah. Informacije o  
cenah in državah, za katere so na voljo plačljivi podatkovni paketi, lahko najdete na vw.cubictelecom.com.

6)  Na sliki je prikazan Passat. 

(brez slike) Navigacijske storitve iz paketa We  
Connect Plus³⁾ vas zanesljivo pripeljejo do izbranih  
ciljev. Z njimi so vam v realnem času zagotovljene 
prometne informacije o spremembah na izbrani  
relaciji ali opozorila o ovirah v prometu. Pametna  
storitev Spletno izračunavanje poti omogoča, da  
se prilagodljivo odzivate na spremenjene pogoje  
in vedno vozite po optimalni poti. A to še ni vse. S 
spletnim posodabljanjem zemljevidov so vaši karto-
grafski podatki lahko vedno aktualni, ažurne infor-
macije o cenah goriva na posameznih bencinskih  
servisih in o prostih parkirnih mestih pa vam poma-
gajo še bolj sproščeno prispeti na cilj. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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07 Radio Composition je opremljen s 16,5 cm (6,5 palca) velikim in na dotik  
občutljivim barvnim TFT-zaslonom. Poleg tega ima digitalni radijski sprejemnik 
DAB+, izhodno moč 4 x 20 W, dva USB-vhoda (tip C) in Bluetooth vmesnik za  
povezavo z mobilnimi telefoni. S

08 Se vam zdi, da glasbi brez basov manjka pika na i? Z avdiosistemom  
BeatsAudio™, ki so ga razvili priznani avdiospecialisti, je na vseh sedežih  
T-Crossa mogoče uživati v vrhunskem zvoku. Globokotonski zvočnik³⁾ poskrbi,  
da nizke base občutite še posebej intenzivno. Vsi zvočniki so priključeni na  
8-kanalni ojačevalnik z močjo 300 W, ki je dovolj zmogljiv, da bo popolnoma  
navdušil in prevzel tako vas kot tudi vaše sopotnike. DO

(brez slike) Radio Ready 2 Discover je opremljen z 20,3 cm (8 palcev)  
velikim barvnim TFT-zaslonom in se ponaša s sodobnimi rešitvami s  
področja info tainmenta. S serijsko podporo za digitalni radio DAB+ vam  
bo brez internetne povezave zagotovljen izredno čist sprejem radijskih  
postaj. Poleg tega sistem Ready 2 Discover omogoča posodabljanje in med  
drugim ga lahko nadgradite v navigacijski sistem. Posodobitev za navigacijo⁴⁾  
lahko po želji sami izvedete prek trgovine In-Car v vozilu ali prek spletne  
trgovine We Connect na naslovu shop.volkswagen-we.com. LF ST DO

T-Cross – Povezljivost in multimedija

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

05 Navigacijski sistem Discover Media navdušuje z 
20,3 cm (8 palcev) velikim barvnim zaslonom na dotik 
in z intuitivno spletno navigacijo s prepoznavanjem 
prometnih znakov. Z mobilnimi spletnimi storitvami 
We Connect¹⁾ boste tudi med vožnjo lahko ostali opti-
malno povezani. Široki nabor opreme in funkcij poleg 
tega vključuje osem zvočnikov, Bluetooth vmesnik za 
mobilne telefone in dva USB-vhoda (tip C). DO

Multimedija

 1)  Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun  
Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom  
prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo  
Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We  
Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni 
časa, da na spletni strani portal.volkswagen-we.com registrirate  
svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje 
uporabe storitev. Upoštevajte tudi dodatne napotke na hrbtni strani 
kataloga. 

2)  App-Connect vključuje tehnologije Apple CarPlay™, Android Auto™  
in MirrorLink®. Da voznik ne bi preveč odvračal pozornosti od doga-
janja v prometu, je med vožnjo mogoče odpreti le certificirane apli-
kacije. Pri tem morate upoštevati, da nekatere aplikacije niso na  
voljo za vsako od treh navedenih tehnologij in da se razpoložljivost 
tehnologij v posameznih državah lahko razlikuje. Informacije o zdru-
žljivosti pametnih telefonov najdete na volkswagen.de/mobiltelefon, 
dodatno pa še za Apple CarPlay™ na apple.com/de/ios/carplay, za  
Android Auto™ na android.com/intl/de_de/auto in za MirrorLink®  
na mirrorlink.com.

3)  Če je v vozilu vgrajen globokotonski zvočnik, prostornina prtljažnika 
znaša 375 litrov.

4)  Za uporabo produktov iz ponudbe We Upgrade potrebujete uporab-
niški račun Volkswagen ID in veljavno pogodbo za We Connect, poleg 
tega pa se morate verificirati kot glavni uporabnik. Pri tem postopku 
se vaš uporabniški račun poveže s konkretnim vozilom. Pomembno  
je tudi, da je vozilo opremljeno s tehničnimi funkcijami in strojno 
opremo, ki so potrebni v sklopu storitve We Upgrade. Seznam funkcij, 
ki so v sklopu storitve We Upgrade na voljo za posamezno vozilo,  
lahko glavni uporabnik najde v spletni trgovini ali trgovini In-Car.

06 Navigacijski sistem Discover Pro z mobilnimi 
spletnimi storitvami iz ponudbe We Connect¹⁾  
vklju čuje 23,4 cm (9,2 palca) velik barvni TFT-zaslon  
s krovnim steklom, ki je občutljivo na dotik, uprav-
ljanje z gestami ter naravno glasovno upravljanje in 
omogoča povsem intuitivno uporabo. Domači zaslon 
z možno stjo konfiguriranja lahko prilagodite individu-
alnim potrebam, prepričljiv adut sistema pa sta tudi 
funkcija prepoznavanja prometnih znakov in vmesnik 
App-Connect²⁾, ki pri tehnologijah Apple CarPlay™ in 
Android Auto™ deluje tudi brezžično. Osem zvoč nikov 
zagotavlja optimalno reprodukcijo zvoka – ne le pri 
predvajanju digitalnega radia DAB+. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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Izstopa, a ne
prestopa meja. 
Radi uberete čisto svojo pot? T-Cross vam pri tem stoji ob strani.  

S številnimi asistenčnimi sistemi, kot je asistenca za ohranjanje smeri 

Lane Assist, vam lahko pomaga obvladati kritične situacije ali jih celo  

preprečiti. 

T-Cross – Asistenčni sistemi in varnostPoraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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Pri Volkswagnu smo pod imenom IQ.DRIVE združili vse inteligentne asi-

stenčne sisteme. Vse, ki so v ponudbi že danes, ki jih razvijamo za jutri in 

ki jih še raziskujemo za prihodnost. IQ.DRIVE je obenem tudi sinonim za 

inovativne ideje, ki so jasno naravnane na vas oz. na vaše udobje in vašo 

varnost. Za naše asistenčne sisteme v okviru njihovih sistemskih omejitev 

že danes velja, da pomagajo preprečevati nezgode, poenostavljajo življe-

nje in omogočajo bolj sproščeno vožnjo. Na primer sistem za avtomatsko 

uravnavanje razdalje ACC. Ta samodejno prilagaja hitrost vašega vozila 

glede na hitrost vozila pred vami ter ohranja nastavljeno razdaljo. Pri tem 

po potrebi tudi zavira – celo do zaustavitve. In vse to poteka avtomatsko. 

Prednosti tehnologij IQ.DRIVE pa ne pridejo do izraza le med vožnjo. Par-

kirni sistem s krmilno avtomatiko vam na primer pomaga pri iskanju pri-

mernega parkirnega mesta. In seveda tudi pri parkiranju in odparkiranju 

vozila. Z rešitvami IQ.DRIVE boste na številne načine ja sno občutili tehnič-

ni napredek, obenem pa se vam bo odstrl pogled v prihodnost mobilnosti 

– prihodnost, v kateri bodo zastoji in nezgode morda 

samo še stvar preteklosti. Kajti asistirana vožnja da-

našnjega dne je za nas nov pomemben korak na poti 

do avtonomne vožnje jutrišnjega dne.

Na poti do avtonomne vožnje. 
Volkswagnove tehnologije IQ.DRIVE.

 1) V okviru sistemskih omejitev.
2)  Voznik mora biti vedno pripravljen, da s prevzemom  

upravljanja vozila prekine delovanje asis ten čnega sistema.  
Uporaba asistenčnega sistema voznika ne odvezuje  
odgovornosti za preu darno upravljanje vozila.

3) Do hitrosti največ 210 km/h.

T-Cross – Asistenčni sistemi in varnost

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

Asistenčni sistemi
Volkswagen je vse svoje inteligentne asistenčne sisteme združil pod  

imenom IQ.DRIVE. Te inovativne tehnologije so v velikem obsegu na  

voljo tudi za T-Cross. Z njimi je zagotovljena še višja raven udobja in  

varnosti, vožnja pa je bolj sproščena.

01 Senzor za mrtvi kot vas s svetlečo diodo v ustreznem zunanjem ogledalu med 
vožnjo lahko opozarja na vozila v mrtvem kotu.¹⁾ Pri vzvratnem izvozu s parkirnega 
mesta lahko integrirana asistenca za odparkiranje nadzoruje območje za vozilom in 
aktivira opozorilo, če zazna vozilo, ki se približuje iz prečne smeri.¹⁾ LF ST DO

02 Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist lahko 
od hitrosti 60 km/h naprej prepozna, da bo voznik  
nenamerno zapeljal s svojega voznega pasu¹⁾, in lahko  
s korekturnim posegom v krmiljenje usmeri njegovo 
pozornost nazaj na dogajanje v prometu.¹⁾, ²⁾ S

03 Pri manevriranju vas parkirni sistem z zvočnimi 
signali in prikazi na zaslonu opozarja na ovire pred in 
za vozilom.¹⁾ Vgrajen je skupaj z zavorno asistenco za 
manevriranje, ki lahko pri vzvratni vožnji s hitrostjo  
do 10 km/h z uporabo zaviranja v sili prepreči trčenje 
ali ublaži njegovo silovitost.¹⁾ Zavorno asistenco za 
manevriranje lahko s pritiskom na tipko aktivirate  
tudi pri vožnji naprej. S

05 Kamera za vzvratno vožnjo Rear View vam po-
maga pri vzvratnem manevriranju.¹⁾ Na zaslon radia  
ali navigacijskega sistema namreč prenaša posnetek 
območja za vozilom. DO

04 Sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje ACC 
na željo voznika med vožnjo samodejno ohranja  
nastavljeno najvišjo hitrost³⁾ in razdaljo do spredaj  
vozečega vozila.¹⁾ ST DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.



39T-Cross – R-Line

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

R-Line
Večina se nas rada pokaže v svoji športni luči. S paketoma opreme R-Line Exterieur in  

R-Line Plus vam bo to uspelo kar se da preprosto. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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41T-Cross – R-Line

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

Paket R-Line Exterieur
Z markantnimi športnimi elementi iz paketa R-Line Exterieur se boste vedno znašli v  

središču pozornosti. Za to bodo poskrbeli dinamično zasnovan sprednji del s strukturirano  

črno mrežo hladilnika, strukturirana črna kolesna ohišja ter športno oblikovan zadek z  

difuzorjem R-Line in spodnjim delom odbijača v barvi vozila. Prava paša za oči so tudi  

montažni elementi na vratih v značilnem slogu R-modelov ter ploščici z logotipom  

R-Line na sprednjem delu bokov in na sprednjih vratih. DO

01 Se boste odločili za serijska 17-palčna aluminijasta 
platišča Sebring ali pa morda raje za 18-palčna alu-
minijasta platišča Nevada? Široka paleta platišč za 
T-Cross ponuja natanko tisto, kar potrebujete, da  
bo ste resnično zablesteli. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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43T-Cross – R-Line

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

Paket R-Line Plus

02 Športni: notranji deli sedežnih stranic iz  
mikro velurja ArtVelours, z izvezenim logotipom  
R-Line. DO

03 Elegantne: sprednje vstopne letve z logotipom 
R-Line. DO

04 Kakovostna: notranjost z opremo R-Line in  
dekorativnimi elementi Race. DO

Tudi notranjost T-Crossa bo z dodatki iz paketa R-Line Plus postala še  

bistveno bolj športna – z usnjenim večfunkcijskim športnim volanom  

z logotipom R-Line in okrasnimi šivi, pedali iz legiranega jekla ter  

športno-komfortnimi sedeži s prevlekami iz tkanine Carbon Flag. Ko  

boste sedli za volan, vam bo kakovostna notranja oprema vzela dih. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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45T-Cross – Dopolnilna oprema Volkswagen

02 Vstopne letve iz visokokakovostnega aluminija  
z napisom T-Cross učinkovito ščitijo izpostavljeni del 
pragov, hkrati pa polepšajo vozilo. V kompletu sta dve 
letvi za sprednja vratna pragova. DO

03 Zaščitna letev za spodnji rob prtljažnika v videzu 
legiranega jekla ščiti lak pred poškodbami, ki bi lahko 
nastale med natovarjanjem in raztovarjanjem, hkrati 
pa je tudi pravi magnet za oči. DO

04 Zaščitna letev s kromiranim videzom ni samo  
privlačna na pogled, pač pa predstavlja tudi učin-
kovito zaščito za spodnji rob pokrova prtljažnika.  
Na pokrov prtljažnika jo preprosto prilepite. DO

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

01 Originalna dopolnilna oprema za terenski videz,  
ki jasno izstopa iz množice: stopnici s protizdrsno  
površino, izdelani iz srebrno eloksiranega aluminija, 
poskrbita, da vozilo dobi še bolj robustno zasnovo. 
DO

Dopolnilna oprema Volkswagen

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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06 Strešni nosilec za kolesa je izdelan iz aerodina-
mično oblikovanega plastičnega profila in držala za 
okvir kolesa. Za zaščito pred krajo je poskrbljeno s 
ključavnico. Nosilec je uspešno opravil test City Crash. 
Hitro in preprosto ga lahko pritrdite na osnovna stre-
šna nosilca. DO

07 Stabilen strešni kovček¹⁾ v visokosijajni črni barvi, 
izdelan iz kakovostne plastike, je opremljen s klju-
čavnico in s praktičnimi hitrimi zaklepi omogoča eno-
stavno pritrditev na prečna strešna nosilca. Odpreti 
ga je mogoče tako z voznikove kot tudi s sovoznikove 
strani vozila, zelo velik kot odpiranja pa bistveno olaj-
šuje natovarjanje in raztovarjanje. Strešni kovček je  
na voljo s prostornino 340 in 460 litrov. DO

08 Prečna strešna nosilca sta sistemska osnova za 
vse nadgradnje. Sta stabilna in lahka, pritrditev na 
strešne letve pa je preprosta in hitra. Opremljena sta 
s posebnimi zaklepi z zaščito proti kraji. DO

09 Naj gre za čoln, počitniško prikolico ali dodatno 
prtljago – za vleko prikolice potrebujete ustrezno 
opremo. Vlečna naprava je na voljo s fiksno ali sne-
mljivo vlečno kljuko. 13-polna električna vgradna  
garnitura je že zajeta v ponudbo in zagotavlja na-
pajanje ter s tem varno uporabo prikolice. DO

T-Cross – Dopolnilna oprema Volkswagen

1)  Pri vozilih s paličasto anteno se glede na model vozila in dolžino  
antene lahko zgodi, da strešni kovček nalega na anteno. Po potrebi 
anteno odvijte. Glede na konfiguracijo vozila oz. izbrani model lahko 
zaradi različnih razmerij med dolžino strešnega kovčka in dolžino  
vozila zadnji pokrov ob odpiranju zadene ob strešni kovček.

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

05 Nosilec za kolesa Premium je zasnovan za prevoz 
dveh običajnih ali dveh električnih koles. Ko nosilni 
lok pomaknete navzdol, se nosilec za kolesa avtomat-
sko vpne na glavo vlečne kljuke. Nosilec je izjemno  
lahek in ima privlačno zasnovo luči. Snemljiva distan-
čnika s ključavnico zagotavljata nadvse preprosto 
uporabo. S pomočjo pedala lahko nosilec pomaknete 
navzdol za vse do 90 stopinj, zato boste vedno zlahka 
dostopali do prtljažnega prostora – tudi pri vozilih z 
velikim pokrovom prtljažnika. Ko nosilca ne potrebu-
jete, ga lahko povsem zložite in shranite v prtljažnik, 
kjer zavzame malo prostora. Na njem je originalni  
nosilec za registrsko tablico z napisom Volkswagen. 
Opcijsko je mogoče naročiti še torbo za shranjevanje, 
ki zagotavlja optimalno zaščito, ter posebno vodilo, 
po katerem lahko enostavno na nosilec zapeljete težja 
kolesa. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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14 Kakovostni tekstilni predpražniki Premium z na-
pisom T-Cross so izdelani iz trpežnega, gosto tkanega 
velurja, hrbtna stran pa ima posebno površino, odpor-
no proti obrabi. Z belo obrobo zagotavljajo, da prostor 
za noge izstopa z izrazito lepim videzom, obenem pa 
nudijo učinkovito zaščito pred umazanijo. DO

15 Po meri izdelani tekstilni predpražniki Optimat 
združujejo prednosti gumijastih predpražnikov in  
eleganco tekstilnih predpražnikov. Rob v obliki črke  
U zanesljivo zadrži vso umazanijo in mokroto. Pritr-
dišča v talnih oblogah in hrbtna stran iz nedrsečega 
mate riala zagotavljajo, da predpražniki med vožnjo 
zane sljivo ostanejo na svojem mestu. DO

16 Kakovostne folije za vratne pragove ščitijo lak  
in dajejo vozilu izrazito individualen videz. Barva:  
črna/srebrna, v kompletu so 4 folije. DO

17 Z izjemno trpežnimi zavesicami za sprednji in  
zadnji del vozila lahko svoje in zadaj vozeče vozilo  
zaščitite pred grobo umazanijo. Zavesice poleg  
tega zaustavljajo kamenje, ki bi lahko povzročilo  
poškodbe, in omejujejo škropljenje vode. DO

T-Cross – Dopolnilna oprema Volkswagen

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

10 Protivetrni ščitniki so izdelani iz kakovostnega 
akrilnega stekla in so prava izbira tudi v primeru, ko 
svoj avto perete v avtomatski pralnici. Omogočajo  
optimalno prezračevanje in odzračevanje notranjosti 
ter s tem prispevajo k boljši klimi v potniškem pro-
storu in k večjemu voznemu udobju. Tudi v dežju in 
snegu boste lahko med vožnjo uživali v svežem zraku, 
v vročih dneh pa boste z rahlo odprtimi okni lahko 
preprečili neprijetno zastajanje toplote. DO

11 Prozorna zaščitna folija za spodnji rob prtljažnika 
ščiti odbijač pred praskami, ki bi lahko nastale pri na-
tovarjanju in raztovarjanju. DO

12 Protizdrsna podloga za prtljažnik je izdelana po 
merah prtljažnega prostora in zagotavlja zanesljivo 
zaščito pred umazanijo in mokroto. Kadar je ne po-
trebujete, jo lahko preprosto zvijete in pospravite. Na 
voljo za T-Cross z variabilnim in globokim prtljažnim 
dnom. DO

13 Mehak in prijeten velur na eni strani ter trpežna, 
protizdrsna gumirana površina na drugi strani: obo-
jestranska zaščitna podloga, ki je prilagojena meram 
prtljažnika, ponuja pravo rešitev za vse vrste prtljage. 
Na eni strani ima podaljšano stranico, ki jo je mogoče 
razgrniti prek roba prtljažnika, tako da nudi zaščito 
pred poškodbami, ki bi lahko nastale pri natovarjanju 
ali raztovarjanju. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.



18 19 20

24

25

26 27

28

29

2322

21

51

 1)  Uporaba je možna le, ko na sedežu za njim ne sedi noben potnik.
2)  Če na sedežu za njo sedi potnik, mora biti med vožnjo zložena.

26 Baterijo mobilnega telefona je udobno in varno 
mogoče napolniti tudi v avtomobilu. Polnilni adapter 
DUCI (angl. Double-USB-Charger-Insert) omogoča 
hitro polnjenje baterij prenosnih naprav na dveh  
USB-vmesnikih. Adapter preprosto vstavite v vžigalnik 
za cigarete, pri čemer njegova posebna oblika zago-
tavlja optimalno prileganje. Bele svetleče diode so  
izrazito lep detajl, obenem pa opravljajo pomembno 
nalogo: z njihovo pomočjo lahko USB-priključek hitro 
najdete tudi v temi. DO

27 Z visokokakovostnim USB-kablom lahko svoj  
pametni telefon ali druge prenosne naprave nadvse 
preprosto priključite na infotainment sistem, vgrajen 
v vozilu. Tako vam bodo na idealen način na voljo 
prednosti vmesnika App-Connect, seveda pa med 
priklopom poteka tudi polnjenje naprave. 30 ali  
70 cm dolgi kabel je oplaščen s kakovostnim teks-
tilnim materialom in ima kromirana kovinska vtiča  
s Volkswagnovim znakom. Na voljo je v različnih  
izvedbah. DO

28 Univerzalna LED-bralna lučka, ki jo lahko pri-
ključite na vžigalnik za cigarete, zagotavlja svetilnost 
20 lumnov, medtem ko njena električna moč meri  
le 1 W. Dolg upogljiv vrat omogoča zelo natančno 
usmerjanje svetlobe. DO

29 Z univerzalnim nosilcem za pametne telefone 
„SmartphoneClaw“ bo vaš telefon med vožnjo zaneslji-
vo ostal na svojem mestu. V nosilec s tritoč kovnim 
oprijemom lahko varno pritrdite naprave z dimenzijo 
do 158 x 78 x 7 mm (višina, širina, globina). DO

T-Cross – Dopolnilna oprema Volkswagen

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

18 Otroški sedež G2-3 ISOFIT s snemljivim naslonja-
lom. Otrokom, težkim od 15 do 36 kg (starim pribl. od 
3 do 12 let), varno in udobno vožnjo zagotavljata po  
višini nastavljiv vzglavnik ter možnost individualnega 
prilagajanja višine in naklona sedeža. Sedež v vozilo 
vpnete s pritrdišči ISOFIX, otrok pa je v njem pripet z 
avtomobilskim tritočkovnim varnostnim pasom. Več 
informacij o celotni ponudbi otroških sedežev lahko 
dobite pri partnerjih Volkswagen. Pri občutljivih avto-
mobilskih sedežih je priporočljivo dodatno naročiti še 
zaščitno podlogo, ki je enostavna za čiščenje in pre-
prečuje drsenje. Poleg tega je opremljena s praktič-
nimi mrežastimi žepi. DO

19 Prava temperatura za vsako vsebino: termo- 
hladilni zaboj se lahko napaja na električni vtičnici v 
vozilu ali pa doma na gospodinjski vtičnici. V zaboj s 
pribl. 25-litrsko prostornino lahko 2-litrske plastenke 
spravite celo v pokončnem položaju. DO

20–25 Praktičen, udoben in prilagodljiv: modularni 
potovalni in komfortni sistem je izjemno vsestranska 
rešitev, s katero je notranjost vozila vedno lahko ure-
jena in pregledna. Poleg tega so pomembni predmeti 
za potnike na zadnjih sedežih vedno zlahka dosegljivi 
in zagotovljeno je enostavno upravljanje. Sistem  
sestavljajo osnovni modul, ki ga pritrdite na nosilca 
sprednjega vzglavnika, ter različni ločeno dobavljivi 
dodatni moduli. Mednje sodijo na primer prenosni 
obešalnik¹⁾, stabilen kaveljček za vrečke¹⁾, pomični  
nosilec za tablične računalnike različnih proizvajalcev, 
novi nosilec za aktivnostne kamere ter nastavljiva 
zložljiva mizica z držalom za pijačo²⁾. Z njo bodo po-
stanki med potovanji še bistveno prijetnejši. Če pov-
zamemo – en nosilec, številne možnosti: vse dodatne 
module je glede na potrebe mogoče enostavno pri-
trditi na osnovni nosilec in jih poljubno menjati. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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07   Preprost dizajn, velika izrazna moč! Modra majica 
s kratkimi rokavi ima spredaj v temnejšem odtenku 
natisnjen novi Volkswagnov logotip in tako decentno 
nosi jasno sporočilo. DO

08   Elegantna in povsem v slogu strategije „Novi  
Volkswagen“: z modro športno majico boste pokazali 
svoje navdušenje nad Volkswagnom, obenem pa  
boste zablesteli s svojstvenim stilom. Na sprednji 
strani majice je v temnejšem odtenku natisnjen novi 
Volkswagnov logotip. DO

09   Naj vam bo vedno toplo! A pri tem ne pozabite  
na ubran slog. Temno modra pletena kapa pooseblja 
bistvo strategije „Novi Volkswagen“ in ima preprost 
dizajn z modnim videzom ribiških kap. Za svojstven 
poudarek na robu kape poskrbi eleganten svetloru-
men našitek s Volkswagnovim logotipom. DO

10   Bleščeč – samo še vaš videz. Črna sončna očala,  
ki se odlično podajo tako ženskam kot tudi moškim, 
imajo na ročkah markanten bel napis Volkswagen.  
Z njimi boste povsod deležni občudujočih pogledov, 
sami pa ne boste mogli prehvaliti polariziranih stekel, 
s katerimi bo moteče bleščanje dokončno preteklost. 
Stekla poleg tega zagotavljajo do 100-odstotno zaš-
čito pred UV-žarki. DO

11   Naj bo v hipu vse bleščeče čisto: s krpo iz mikro-
vlaken lahko z zaslonov na dotik in visokosijajnih  
površin hitro in zanesljivo odstranite prstne odtise in 
drugo umazanijo – brez uporabe čistil. Krpa je trpežna 
in pralna, lep detajl pa predstavlja vtisnjen Volkswag nov 
logotip. DO

Volkswagen Lifestyle

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

1)  Napotek: v pokrovčku termovke lahko po uporabi ostane še nekaj  
tekočine. Če termovko odložite v ležečem položaju, lahko ostanek  
tekočine izteče, zato vam svetujemo, da ga prej do konca popijete  
pri zaprtem pokrovu.

Podrobnejše informacije o produktih iz ponudbe Volkswagen Lifestyle 
lahko dobite pri partnerjih znamke Volkswagen.

01   Tanka torba se lahko v nekaj preprostih potezah 
spremeni v prostoren, stabilen zaboj – in obratno. 
Lahki zložljivi zaboj v antracitni barvi ima nosilnost  
do 30 kg in je opremljen s Volkswagnovim logotipom. 
Uporaba in čiščenje sta povsem enostavna. Material 
je trpežen, vodoodbojen in neobčutljiv na umazanijo.
DO

02   Praktična okrogla brisača iz kakovostnega frotirja 
je nedvomno nekaj posebnega. Na otip je prijetno 
mehka, pomemben adut pa sta tudi velika debelina  
in odlična vpojnost. Uporabite jo lahko kot brisačo  
za na plažo ali kopalniško brisačo, primerna pa je tudi 
kot igralna podloga ali odeja za piknik. Po celotni  
površini brisače je vtkan novi Volkswagnov logotip.
DO

03   Zložljivi dežnik znamke Volkswagen Design  
ima vse, kar potrebujete, da v deževnem vremenu 
zane sljivo, hitro in preprosto ostanete suhi: premaz  
iz materiala Teflon® na prevleki iz poliestra, mehani-
zem za avtomatsko odpiranje in zapiranje, vodila iz 

steklenih vlaken in aluminija, 3-delno kovinsko palico 
in plastičen ročaj. Vizualna posebnost dežnika sta pik-
togram na tipki za avtomatsko odpiranje in intarzija  
s Volkswagnovim logotipom na ročaju. DO

04   Uživajte ob pogledu na dovršen dizajn – tudi ko  
si med potjo privoščite požirek kave. Temno modra 
termovka¹⁾ ima dvojno steno in je vakuumsko izolira-
na, zato pijača v njej še dolgo ostane vroča ali hladna. 
Oblika termovke je enostavna in vitka, piko na i pa ji 
daje elegantna kombinacija temno modre površine, 
črnega obroča in srebrnega pokrova. DO

05 | 06   S Volkswagnovima ročnima urama postane 
merjenje časa nadvse prijetna naloga. Obe uri imata 
elegantno tanko ohišje iz legiranega jekla ter  
števil čnico s prikazom datuma in decentnim napis 
Volks wagen. Paščka sta usnjena, krono pa krasi 
Volkswag nov logotip. DO
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55T-Cross – Sedežne prevleke in dekor

08 Dekorativni elementi Lizard, senčno jeklena/črna 8DP ST

09 Dekorativni elementi Transition¹⁾, črna/energično oranžna 9GD DO

10 Dekorativni elementi Transition²⁾, črna/platinasto siva 9GE DO

11 Dekorativni elementi Soft Tell 82V S

12 Dekorativni elementi Pineapple, temna železova/srebrna 7AB LF

13 Dekorativni elementi R-Line Race 7CY DO

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

Sedežne prevleke in dekor

01 Sedežne prevleke iz tkanine Basket, titanovo črna 1JW S

02 Sedežne prevleke iz tkanine Triangle Ties, titanovo črna 3KC LF

03 Sedežne prevleke iz tkanine Hexalink, titanovo črna 1MW ST

04 Sedežne prevleke iz tkanine Diag, nevtralna/titanovo črna 4BS DO

05 Sedežne prevleke iz tkanine Diag¹⁾, titanovo črna/oranžna – keramično siva 4BP DO

06 Sedežne prevleke iz tkanine Diag²⁾, makensko turkizna 4BI DO

07 Sedežne prevleke R-Line iz tkanine Carbon Flag, črna/kristalno siva 1CX DO

 1) Na voljo samo v stilskem paketu v energično oranžni barvi.
2) Na voljo samo v stilskem paketu v bambusovo zeleni barvi.

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki ne omogočajo reprodukcije dejanskih 
barv in dejanskega videza sedežnih prevlek, dekorativnih elementov in lakov.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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12 16-palčna jeklena platišča Dublin s polnimi kolesnimi pokrovi S

13 16-palčna aluminijasta platišča Belmont LF

14  16-palčna aluminijasta platišča Merano, briljantno srebrna, dopolnilna oprema 
Volkswagen DO  

15 16-palčna aluminijasta platišča Rochester, črna, s polirano površino DO

16 17-palčna aluminijasta platišča Chesterfield ST

17 17-palčna aluminijasta platišča Bangalore DO

18 17-palčna aluminijasta platišča Bangalore¹⁾, bakrena DO

19 17-palčna aluminijasta platišča Manila, črna, s polirano površino DO

20 17-palčna aluminijasta platišča Manila²⁾, žareče oranžna DO

21 17-palčna aluminijasta platišča Manila³⁾, bambusovo zelena DO

22 17-palčna aluminijasta platišča Sebring, kovinsko siva, Volkswagen R DO

23 18-palčna aluminijasta platišča Köln, črna, s polirano površino DO

24 18-palčna aluminijasta platišča Köln²⁾, žareče oranžna DO

25 18-palčna aluminijasta platišča Köln³⁾, bambusovo zelena DO

26 18-palčna aluminijasta platišča Funchal, bleščeče srebrna DO

27 18-palčna aluminijasta platišča Funchal, temna adamantova DO

28 18-palčna aluminijasta platišča Nevada, črna, s polirano površino, Volkswagen R DO

T-Cross – Barve lakov in platišča

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO

Barve lakov in platišča
0 1 Čista bela, univerzalni lak 0Q DO

02 Uranovo siva, univerzalni lak 5K S

03 Bleščeče rdeča, univerzalni lak D8 DO

04 Temno petrolejska, univerzalni lak 5M DO

05 Makensko turkizna, kovinski lak 0Z DO

06 Energično oranžna, kovinski lak 4M DO

07 Podvodno modra , kovinski lak 0A DO

08 Zrcalno srebrna, kovinski lak 8E DO

09 Svetlo bakrena, kovinski lak J7 DO

1 0 Apnenčasto siva, kovinski lak Z1 DO

11 Globoko črna, biserni lak 2T DO

 1)  Ta aluminijasta platišča so na voljo samo v stilskem paketu  
v bakreni barvi, ki je na voljo za T-Cross Style.

2)  Ta aluminijasta platišča so na voljo samo v stilskem paketu  
v energično oranžni barvi.

3)  Ta aluminijasta platišča so na voljo samo v stilskem paketu  
v bambusovo zeleni barvi.

Na slikah na tej strani je prikazan T-Cross Style.

Vozila znamke Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi  
pnevma tikami.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Volkswagen 
veliko pozornosti posveča udobju in dobremu počutju 
svojih kupcev. Poleg osnovne 2-letne garancije za 
novo vozilo, 3-letnega jamstva za lak in karoserijo ter 
12-letnega jamstva proti prerjavenju karoserije vam 
kot vozniku vozila Volkswagen nudimo Podaljšano 
jamstvo Porsche Slovenija, inovativen program 
jamstev in storitev, s katerimi boste v vožnji lahko 
brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu
starosti vozila ali do 160.000 prevoženih kilometrov, 
odvisno od tega, kaj nastopi prej. Ponudba velja  
brez doplačila za vsa nova vozila Volkswagen, ki so 
prodana v pooblaščeni mreži Volkswagen v Sloveniji. 
Porsche Slovenija d.o.o. opcijsko in za doplačilo nudi 
podaljšano jamstvo tudi za peto in šesto leto ali do 
prevoženih 200.000 kilometrov, odvisno od tega,
kaj nastopi prej*.

Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen*. Jamstvo 
mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč 
na cesti, 24 ur na dan in v vseh evropskih državah. 
Manjša popravila bomo opravili kar na kraju samem, 
tako da bo vaš Volkswagen za vožnjo pripravljen v 
najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam bomo 
nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom 
ali javnim prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi 
takrat, ko bomo skrbeli za vaše vozilo Volkswagen. 
Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen* velja za 
celo življenjsko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje  
z vsakim servisnim pregledom, ki je opravljen na
pooblaščenem servisu Volkswagen v Sloveniji ter
v skladu z Navodili za uporabo in Servisno knjižico. 
Brezplačna telefonska številka ASISTENCE Volks-
wagen: 080 19 18, klic iz tujine: 00386 1 58 25 102.

Autostadt – potovanje skozi svet mobilnosti.
Nepozabno doživetje: Autostadt je servisno in
komunikacijsko središče koncerna Volkswagen v
Wolfsburgu, kjer boste na potovanju skozi svet
mobilnosti izvedeli vse o posameznih znamkah
koncerna Volkswagen. V paviljonu zgodovine boste 
sledili avtomobilskim mejnikom, na razstavnem  
prostoru LEVEL GREEN boste izvedeli vse o novostih 
na področju trajnostnega razvoja, lahko pa se boste 
tudi čudili, kako preprosto lahko vaši otroci opravijo 
otroški vozniški izpit.

*  Več informacij na www.volkswagen.si in na izbranem pooblaščenem 
servisu Volkswagen.

Odkrijte Volkswagnov  
avtomobilski svet.

Finančne storitve. V sodelovanju s skupino Porsche 
Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu  
uredimo kredit ali leasing z ugodnimi pogoji, vozilo 
vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo 
vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragocen čas in 
številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in 
dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati 
najprimernejšo obliko financiranja, zavarovanja in 
vzdrževanja, ki bo prilagojena vašim željam, potrebam 
in finančnim možnostim. Več informacij lahko dobite 
na www.porscheleasing.si.  
 
Servisne storitve. Partnerji servisne mreže Volkswagen 
vam nudijo bogato ponudbo servisnih storitev po 
meri vašega vozila Volkswagen. Ponudba bo pri lagojena 
vašim željam in potrebam.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,2 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 118 in 107.
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Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.

volkswagen.si

Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi 
merilnimi postopki. Po 1. septembru 2017 je bil pri določenih novih vozilih homologacijski 
postopek že opravljen skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozi-
la (angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši pri-
kaz porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 naprej velja, da bo postopek WLTP 
postopoma povsem nadomestil preizkusni postopek, imenovan Novi evropski vozni cikel 
(NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO₂, iz-
merjene po postopku WLTP, v mnogih primerih višje od vrednosti, izmerjenih po postopku 
NEVC. Zato od 1. septembra 2018 lahko pri obdavčitvi vozil pride do ustreznih sprememb. 
Podrobnejše informacije o razlikah med postopkoma WLTP in NEVC lahko najdete na sple-
tni strani volkswagen.de/wltp. Trenutno je še obvezno navajanje vrednosti, izmerjenih po 
postopku NEVC. Pri novih vozilih, ki so homologirana po postopku WLTP, se vrednosti NEVC 
izpeljejo iz vrednosti, pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP. Dodatna navedba 
vrednosti iz postopka WLTP je do obvezne uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC na-
vedene v razponu, se ne navezujejo na eno samo, individualno vozilo in niso sestavni del 
ponudbe, temveč so namenjene zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopol-
nilna oprema (montažni deli, pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko spremenita relevantne 
parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih po-
gojev, prometnih razmer in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo 
električne energije, emisije CO₂ in vozne zmogljivosti vozila. Podrobne okoljske informacije 
o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂ in 
emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem  
mestu in na spletni strani www.volkswagen.si.

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo. Vse informacije glede 
opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg ter ustrezajo poznavanju 
razmer v času priprave tiskovine. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Informacije 
o porabi goriva in emisijah CO₂ so na voljo v tehničnih podatkih na www.volkswagen.si. 
DSG® in TSI® sta registrirani blagovni znamki v lasti družbe Volkswagen AG in drugih pod-
jetij koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v tem do-
kumentu ni označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali da  
je njegova uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. 
Vsa vozila Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše informa-
cije lahko dobite pri partnerjih znamke Volkswagen.

Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se  
morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate  
prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We  
Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni  
strani portal.volkswagen-we.com registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno 
brezplačno obdobje uporabe storitev. Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We 
Connect omogoča integrirana internetna povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo  
pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti z omrežjem krije Volkswagen AG – z izjemo stro-
škov za storitve Streaming & Internet in posamezne aplikacije In-Car. Uporaba spletnega in 
hibridnega radia ter pretakanje medijev sta mogoča prek prenosne naprave (na primer pa-
metnega telefona), ki lahko postane mobilna dostopna točka za WLAN. V tem primeru so 
ustrezne storitve na voljo samo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej skle-
njeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrež-
jem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih paketov z interneta lahko – odvisno od  
tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v 
drugih omrežjih). Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect sta potrebna pametni tele-
fon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos 
podatkov. Poleg tega mora uporabnik imeti obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z  
mobilnim operaterjem. Razpoložljivost posameznih storitev iz paketov, ki jih je mogoče  
naročiti v sklopu ponudbe We Connect in We Connect Plus, se v posameznih državah lahko 
razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času 
veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb oz. umika iz ponudbe. Podrobnejše  
informacije lahko dobite na connect.volkswagen-we.com ali pri izbranem partnerju znamke 
Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega  
operaterja.


