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V každom  
smere výnimočný.
T-Cross je taký všestranný ako ľudia, pre ktorých bol skonštruovaný.  

Pre ľudí, ktorí sa nechcú uspokojiť s málom. Pretože chcú viac –  

a viac aj dostanú. Nechajte sa nadchnúť autom, ktoré sa nehodí  

do nijakej zažitej schémy a všetkými svojimi vlastnosťami je výnimočné. 

Rovnako ako vy.

T-Cross Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B



07T-Cross – Exteriér a dizajn

Také špeciálne  
môže byť každodenné.
Nijaká rutina! S novým modelom T-Cross môžete konvencie rýchlo nechať  

za sebou. To vidno vďaka jeho exteriérovým prvkom výbavy hneď na prvý 

pohľad. A potvrdzuje sa to pri každom ďalšom pohľade.

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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Exteriér a dizajn.

01 S ktorými kolesami váš T-Cross najlepšie vynikne, záleží iba na vás.  
Lebo v rozsiahlom programe kolies máte široký výber. Napríklad 18-palcové  
disky z ľahkej zliatiny „Nevada“. DV

02 Buďte žiarivým príkladom: LED svetlomety nového modelu T-Cross zostávajú 
v pamäti vďaka svojej výraznej svetelnej grafike – najmä integrované denné svetlá 
z LED v dynamickom profile hokejky. Nápadný je aj chrómový prstenec v nárazníku 
lemujúci odbočovacie svetlá. ST DV

03 Tešte sa z moderného dizajnu vášho modelu T-Cross. To platí aj pre zadnú  
časť karosérie – vďaka zadným LED svetlám, spojeným výraznou červenou lištou 
odrazového skla, zanechá trvalý dojem. LF ST

T-Cross – Exteriér a dizajn

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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Priznáva farbu.
S voliteľným dizajnovým paketom „Energetic Orange“ urobíte  

T-Cross ešte nápaditejším. Je správnou voľbou pre všetkých,  

ktorí kladú dôraz na individualitu a charakter. Len odvahu!  

Je dosť tých, čo plávajú v sivom prúde. DV

T-Cross – Dizajnový paket „Energetic Orange“

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

Dizajnový paket
„Energetic Orange“.

01 18-palcové disky z ľahkej zliatiny „Köln“ vo farbe 
Hot Orange uvedú T-Cross Style do veselého a fareb-
ného pohybu. DV

02 Poťahy stredných a vnútorných bočných častí  
sedadiel sú vo farebných odtieňoch Orange  
a Ceramique – táto kombinácia je mladistvá a cool. 
Na pohodlných športovo-komfortných sedadlách  
farby dobre vyniknú. DV

03 Hneď padne do oka: dekoračný obklad „Transition“ 
s trojrozmerným vzhľadom vo farbe Energetic Orange 
a sivej je nápadným prvkom dizajnu. DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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Dizajnové pakety.

03 Obľubujete jednoduché farby a športový štýl Style? Potom sa k vám perfektne 
hodí voliteľný dizajnový paket „Black“. S akcentmi v interiéri ako dekoračné obklady 
vo vysoko lesklej čiernej a sivej farbe zanecháva každá jazda vo vašom novom auto-
mobile T-Cross trvalý dojem. DV

02 Sila je v prírode. Ak to je vaše motto, potom vám odporúčame voliteľný  
dizajnový paket „Bambus Garden“. Stredné a bočné časti sedadiel sú potiahnuté 
látkou v kombinácii farieb Türkis, Orange a Platinum Grey. Dekoračné obklady  
v 3D-dizajne „Transition“ vo vysoko lesklej čiernej a sivej farbe vytvárajú prirodzenú 
atmosféru. DV

04 Chcete prezentovať ušľachtilý vzhľad? Potom sa nezaobídete bez dizajnového 
paketu „Penny Copper“. Navonok upúta 17-palcovými kolesami „Bangalore“  
a krytmi spätných zrkadiel v medenom farebnom odtieni Penny Copper, v interiéri 
obsahuje obrubu ramien volantu a obklad stredovej konzoly medenej farby s vyso-
kým leskom. DV

T-Cross – Dizajnové pakety

01 T-Cross je taký prispôsobivý ako nijaký iný automobil. S voliteľnými dizajnovými 
paketmi „Black“, „Energetic Orange“ a „Bambus Garden“ od línie výbavy Life  
a dizajnovým paketom „Penny Copper“ pre líniu Style mu môžete dodať nezameni-
teľný vzhľad a urobiť z neho skutočnú ikonu štýlu. DV

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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Hodí sa pre každého,  
kto sa neprispôsobuje.
Nerobíte žiadne kompromisy, keď ide o vaše nároky? S modelom T-Cross 

Style ani nemusíte, pretože v tejto línii výbavy vám poskytuje maximálnu 

mieru komfortu a mnoho atraktívnych dizajnových prvkov.

T-Cross – T-Cross Style

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

01 T-Cross v línii výbavy Style vám poskytuje veľa 
komfortu: napríklad prednými športovo-komfortnými 
sedadlami, ktoré sú pohodlné a ergonomicky optimálne.  
 
 

Správnu atmosféru v kabíne vytvára ambientné 
osvetlenie spolu s dekoračnými obkladmi „Lizard“  
so zladeným lesklým obložením stredovej konzoly. ST

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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Neustáli sprievodcovia: 
 pohľady druhých.
S modelom T-Cross v línii výbavy Life budete častejšie na seba pútať  

pozornosť. Nemožno sa tomu čudovať, pretože mnohé prvky výbavy  

sa dajú iba ťažko ignorovať.

T-Cross – T-Cross Life

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

02 Zvlášť pohodlne sedíte s voliteľnou bedrovou 
opierkou. Počas jazdy odľahčuje váš chrbát a prispieva 
k optimálnej polohe na sedadle. Pri dlhšej jazde  
 

01 V línii výbavy Life sa okamžite budete dobre cítiť. 
Štýlové dekoračné obklady „Pineapple“ prispievajú  
k vydarenému interiéru. Ďalšie prvky výbavy ako  
 

klimatizácia, multifunkčný volant a palubný počítač 
„Plus“ robia z každej jazdy príjemný zážitok. LF

bedrová opierka uvoľňuje vaše chrbtové svalstvo  
a súčasne šetrí chrbticu. DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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Už v základe  
presvedčivý.
Už v základnej verzii výbavy je T-Cross s množstvom prvkov neobyčajný. 

Rovnako ako jeho vodiči.

01   Zabezpečte si vysokú mieru kvality: mnohé prvky výbavy ako variabilné zadné 
sedadlo, sériové rádio „Composition Colour“ a asistenčný systém na zachovanie 
jazdného pruhu prispievajú k vášmu komfortu a bezpečnosti. LF ST

02   Ak dôjde k nehode, pomoc dostanete vďaka integrovanému systému núdzo-
vého volania eCall. Pri nehode váš T-Cross automaticky alebo manuálne po stlače-
ní tlačidla vytvorí spojenie s lokálnym záchranným dispečingom, aby v rámci hraníc 
systému preniesol dôležité informácie pre záchranné zložky. LF ST

T-Cross – T-Cross

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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Tu radi nasadnú  
aj dobrodruhovia.
Kto niekedy chce vyraziť von, potrebuje spoločníka, ktorý je flexibilný,  

spoľahlivý a pripravený na každé dobrodružstvo. Srdečne vás víta T-Cross.

01 Viac plusových bodov v disciplíne komfort: predné sedadlá so zvýšenou polo-
hou nad zemou uľahčujú nastupovanie i vystupovanie a zabezpečujú dobrý výhľad 
na všetky strany. A kompletne sklopné operadlo sedadla spolujazdca vytvorí 
miesto vždy, keď potrebujete prepravovať dlhé a kompaktné predmety.¹⁾ LF ST

02 Analógový svet bol včera. Digital Cockpit Pro s vysokým rozlíšením obrazovky 
vám poskytuje oveľa viac informácií ako iba rýchlosť jazdy a obsah palivovej  
nádrže. DV  

T-Cross – Individualizácia

1) Prosím, vždy spoľahlivo zabezpečte náklad proti pohybu.

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

Spontánnosť  
je vždy dobrý plán.
Život prináša mnoho prekvapení. To je dobre, pretože T-Cross je vhodný  

na každý spontánny nápad. So sklopným operadlom sedadla spolujazdca 

vpredu, posuvným a sklopným zadným sedadlom a batožinovým  

priestorom so základným objemom do 455 litrov je dostatočne flexibilný  

na všetko, čo máte v pláne. LF ST

02 Je jedno, či nákupné tašky alebo veľká cestovná 
batožina – v zadnej časti kabíny a batožinovom 
priestore je množstvo miesta. A vysoká miera flexibi-
lity vďaka posuvnému zadnému sedadlu, ktorým si  
ho môžete prispôsobiť podľa potreby. Posunúť sedadlo 
celkom dopredu, sklopiť časť asymetricky deleného 
operadla alebo úplným sklopením vytvoriť rovnú  
plochu na náklad. Je to len na vás.¹⁾ LF ST

01 Praktická odkladacia schránka Jumbo-box  
medzi prednými sedadlami je viac ako iba nastavi-  
teľná lakťová opierka. Poskytuje miesto na všetky  
každodenné veci, ako napríklad vreckovky alebo  
nápoje. Pre spolujazdcov na zadnom sedadle sú v 
zadnej časti schránky 2 konektory USB. LF ST

1) Prosím, vždy spoľahlivo zabezpečte náklad proti pohybu.

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

Inteligentne spojení  
– neustále online.
S modelom T-Cross môžete byť vždy online. Vďaka integrovanej eSIM  

karte ste neustále spojení so svojím automobilom. Okrem toho vám  

s ďalšími inovatívnymi prvkami voliteľnej výbavy ako digitálny združený 

prístroj Digital Cockpit Pro poskytne dobrý pocit, že sedíte v správnom  

automobile. DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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31T-Cross – Konektivita a multimédiá

02 Chcete využívať aplikácie svojho smartfónu  
bezpečne a pohodlne aj vo vozidle? S App-Connect³⁾  
je to celkom jednoduché. Umožňuje vám vybrané 
aplikácie a obsahy preniesť na dotykový displej systé-
mu infotainmentu a tam ich pohodlne a s prehľadom 
ovládať. Takýmto spôsobom máte jednoduchý prístup 
napríklad k hudbe, správam, mapám alebo audiokni-
hám. Volkswagen ponúka hneď tri rozhrania na pripo-
jenie smartfónu s rozličnými možnosťami: Apple  
CarPlay™, Android Auto™ od Google a MirrorLink®. 
Využívanie Apple CarPlay™ a Android Auto™ od Google 
je pri navigačných systémoch „Ready 2 Discover“, 
„Discover Media“ a „Discover Pro“ veľmi pohodlné 
vďaka pripojeniu bez kábla. Pre navigačný systém 
„Ready 2 Discover“ alebo „Discover Media“ si môžete 
App-Connect dokúpiť a nainštalovať cez In-Car Shop²⁾ 
vo svojom vozidle. DV

03 Telefónne rozhranie „Comfort“ umožňuje poho-
dlné a bezpečné telefonovanie počas jazdy. Zvlášť 
praktická je integrovaná odkladacia priehradka s 
funkciou indukčného nabíjania a indukčného pripoje-
nia na vonkajšiu anténu vozidla na zvýšenú kvalitu 
príjmu. Telefón môžete pohodlne ovládať pomocou 
tlačidiel na multifunkčnom volante s využitím displeja 
palubného počítača v združenom prístroji alebo na 
dotykovom displeji systému infotainmentu. DV

04 So službou „Streaming & Internet“⁴⁾, ⁵⁾ si môžete 
v automobile T-Cross vychutnávať svoju obľúbenú 
hudbu – bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. 
Stačí sa iba raz prihlásiť svojimi prístupovými dátami 
napríklad na Apple Music a potom máte prístup bez 
použitia externého zariadenia. So službou Webradio 
môžete využívať všetky výhody internetového rádia – 
napríklad vyhľadávanie a prehrávanie živých vysielaní 
a podcastov je hračkou. A integrovaný hotspot WLAN 
vám a vašim spolujazdcom zabezpečuje stabilné  
internetové pripojenie a umožňuje surfovanie až  
s ôsmimi koncovými zariadeniami.⁶⁾ DV

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

01 Váš vstup do digitálnych služieb Volkswagen  
a priame spojenie s vaším vozidlom sa volá  
We Connect.¹⁾ Po jednorazovej aktivácii a registrácii 
vaším Volkswagen ID ste vďaka integrovanej SIM  
karte vo vašom automobile T-Cross pripojení na inter-
net a môžete bezplatne využívať rozličné praktické  
a inovatívne online služby. We Upgrade²⁾ vám umož-
ňuje v prípade potreby jednoducho získať dodatočné 
funkcie priamo vo vašom automobile alebo prostred-
níctvom webshopu. Okrem toho sa váš T-Cross dá  
aktualizovať ²⁾. In-Car Shop vám umožňuje vybaviť si 
T-Cross dodatočnými funkciami, a tak si napríklad  
nechať dodatočne aktivovať navigáciu alebo hlasové 
ovládanie. LF ST

Konektivita.
So svojím smartfónom ste skoro vždy online. Prečo nie aj so svojím automobilom T-Cross?  

We Connect¹⁾ vám trocha zjednoduší každodenný život a umožní vám pohodlnejšie dôjsť do cieľa.  

Už zakrátko sa nebudete chcieť vzdať užitočných informácií v reálnom čase a praktických funkcií. LF ST

 1)  Na využívanie služieb We Connect je potrebný užívateľský účet Volkswagen ID a prihlásenie užívateľským menom a heslom na We Connect. Okrem 
toho je potrebné uzavrieť online osobitnú zmluvu na We Connect, resp. We Connect Plus s Volkswagen AG. Pri We Connect Plus má majiteľ po prevzatí 
vozidla čas 90 dní na registráciu vozidla na portal.volkswagen-we.com, aby mohol služby využívať počas celej doby dohodnutého bezplatného  
obdobia. Prosím, pozrite si ďalšie upozornenia na zadnej strane tohto katalógu.

2)  Na využívanie prvkov „We Upgrade“ potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID, platnú zmluvu We Connect a vašu legitimáciu hlavného užívateľa, 
to znamená previazanie vášho užívateľského účtu na konkrétne vozidlo. Ďalej je nevyhnutné, aby vozidlo disponovalo potrebnými technickými 
funkciami a hardvérovou výbavou príslušného prvku „We Upgrade“. Dostupné funkcie „We Upgrade“ pre príslušné vozidlo si môže hlavný užívateľ 
overiť na internetovom portáli alebo v In-Car Shop-e. 

3)  App-Connect zahŕňa technológie Apple CarPlay™, Android Auto™ a MirrorLink®. Aby sa predchádzalo rozptyľovaniu vodiča, počas jazdy sa dajú spustiť 
iba certifikované aplikácie. Prosím, zohľadnite v tejto súvislosti aj skutočnosť, že niektoré aplikácie nie sú dostupné pre každú z troch technológií a 
dostupnosť týchto technológií sa môže v jednotlivých štátoch líšiť. Informácie o kompatibilite smartfónov nájdete na volkswagen.de/mobiltelefon 
a doplňujúco aj pre Apple CarPlay™ na apple.com/de/ios/carplay, pre Android Auto™ na android.com/intl/de_de/auto a pre MirrorLink® na  
mirrorlink.com.

4)  Využívanie služieb streamingu médií si vyžaduje súkromný dátový balík zákazníka (dátové balíky cez eSIM alebo WLAN-Tethering) a predpokladá 
existujúci účet u príslušného poskytovateľa streamingovej služby.

5)  Na využívanie služieb „Streaming & Internet“ a hotspotu WLAN si zákazník môže odplatne objednať balíky dát u externého poskytovateľa mobilných 
dátových služieb „Cubic Telecom“, ktoré sa dajú využívať v rámci pokrytia siete v mnohých európskych štátoch. Informácie o cenách a podporovaných 
štátoch nájdete na https://vw.cubictelecom.com.

6) Na obrázku je Passat.

(bez obr.) Navigačné služby We Connect Plus³⁾  
vás spoľahlivo prevedú vaším dňom. Poskytnú  
vám v reálnom čase aktuálne dopravné informácie  
o zmene trasy alebo vás upozornia na dopravné  
zápchy. Vďaka inteligentnému online výpočtu trasy 
môžete flexibilne reagovať na zmenené podmienky  
a jazdíte vždy po najlepšej možnej trase. Online aktu-
alizácia máp zabezpečuje, že váš mapový materiál 
bude vždy v najaktuálnejšom stave. A s aktuálnymi  
informáciami o cenách paliva a voľných parkovacích 
miestach dôjdete do cieľa ešte pohodlnejšie. LF ST

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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07 Rádio „Composition Colour“ s farebným dotykovým monitorom TFT s uhlo-
priečkou 16,5 cm (6,5 palca) má prijímač digitálneho rozhlasového vysielania DAB+. 
Je vybavené aj dvoma rozhraniami USB (typ C) a modulom Bluetooth na pripojenie 
mobilného telefónu. LF

08 Z hudby bez basov nemáte pôžitok? Ozvučovací systém „Beats“ amerického 
špecialistu BeatsAudio vám umožní vychutnávať si prvotriedny zvuk na každom  
sedadle vášho nového modelu T-Cross. Sýte basy zabezpečuje subwoofer¹⁾ v bato-
žinovom priestore. Celú sústavu reproduktorov vozidla napája 8-kanálový zosilňo-
vač s celkovým výkonom 300 wattov, ktorý je dostatočne silný na to, aby vás aj  
vašich spolujazdcov strhol do víru hudby. DV

(bez obr.) Rádio „Ready 2 Discover“ so svojím farebným dotykovým displejom 
TFT s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov) vám poskytuje aktuálnu zábavu a informá-
cie. So sériovým prijímačom digitálneho rozhlasového vysielania DAB+ si môžete 
vychutnávať kvalitný príjem aj bez pripojenia na internet. Okrem toho sa vaše rádio 
„Ready 2 Discover“ dá aktualizovať na plnohodnotný navigačný systém. Aktualizáciu 
na navigáciu⁴⁾ si môžete flexibilne urobiť sami cez In-Car Shop dostupný priamo vo 
vozidle alebo cez We Connect Webshop na adrese shop.volkswagen-we.com. DV

T-Cross – Konektivita a multimédiá

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

05 Navigačný systém „Discover Media“ má farebný 
dotykový monitor s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov)  
a intuitívnu navigáciu s rozpoznávaním dopravných 
značiek. A s mobilnými službami We Connect¹⁾ máte  
aj počas jazdy pripojenie na internet. Okrem toho má 
systém 8 reproduktorov, integrovaný modul Bluetooth 
na pripojenie mobilného telefónu a dve rozhrania  
USB (typ C). DV

Multimédiá.

 1)  Na využívanie služieb We Connect je potrebný užívateľský účet  
Volkswagen ID a prihlásenie užívateľským menom a heslom na  
We Connect. Okrem toho je potrebné uzavrieť online osobitnú zmluvu 
na We Connect, resp. We Connect Plus s Volkswagen AG. Pri  
We Connect Plus má majiteľ po prevzatí vozidla čas 90 dní na regis-
tráciu vozidla na portal.volkswagen-we.com, aby mohol služby využí-
vať počas celej doby dohodnutého bezplatného obdobia. Prosím, 
pozrite si ďalšie upozornenia na zadnej strane tohto katalógu.

2)  App-Connect zahŕňa technológie Apple CarPlay™, Android Auto™ a 
MirrorLink®. Aby sa predchádzalo rozptyľovaniu vodiča, počas jazdy 
sa dajú spustiť iba certifikované aplikácie. Prosím, zohľadnite v tejto 
súvislosti aj skutočnosť, že niektoré aplikácie nie sú dostupné pre každú 
z troch technológií a dostupnosť týchto technológií sa môže v jednotli-
vých štátoch líšiť. Informácie o kompatibilite smartfónov nájdete na 
volkswagen.de/mobiltelefon a doplňujúco aj pre Apple CarPlay™ na 
apple.com/de/ios/carplay, pre Android Auto™ na android.com/intl/
de_de/auto a pre MirrorLink® na mirrorlink.com.

3)  Pri zabudovanom subwooferi je objem batožinového priestoru  
375 litrov.

4)  Na využívanie prvkov „We Upgrade“ potrebujete užívateľský účet  
Volkswagen ID, platnú zmluvu We Connect a vašu legitimáciu hlavného 
užívateľa, to znamená previazanie vášho užívateľského účtu na kon-
krétne vozidlo. Ďalej je potrebné, aby vozidlo disponovalo potrebnými 
technickými funkciami a hardvérovou výbavou príslušného prvku  
„We Upgrade“. Dostupné funkcie „We Upgrade“ pre príslušné vozidlo 
si môže hlavný užívateľ overiť na internetovom portáli alebo v In-Car 
Shop-e.

06 Navigačný systém „Discover Pro“ s mobilnými 
službami We Connect¹⁾ s preskleným dotykovým  
displejom s uhlopriečkou 23,4 cm (9,2 palca) sa dá 
vďaka ovládaniu gestami a hlasovému ovládaniu  
intuitívne a pohodlne ovládať. Voľne konfigurovateľná 
základná obrazovka sa individuálne prispôsobuje vašim 
potrebám. Systém okrem toho zahŕňa rozpoznávanie 
dopravných značiek a vďaka App-Connect²⁾ sa k nemu 
dajú smartfóny podporujúce Apple CarPlay™ a Android 
Auto™ pripojiť aj bez kábla. Osem reproduktorov zabez- 
pečuje nielen pri príjme digitálneho rozhlasového  
vysielania DAB+ optimálny zvukový zážitok. DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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Vystupuje z radu, nie  
z jazdného pruhu. 
Idete radi vlastnou cestou? T-Cross vás pri tom podporuje.  

Vďaka množstvu asistenčných systémov, ako napríklad asistenčný  

systém na zachovanie jazdného pruhu „Lane Assist“, vám pomáha  

zvládnuť kritické situácie, alebo sa im dokonca úplne vyhnúť.

T-Cross – Asistenčné systémy a bezpečnosťSpotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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IQ.DRIVE pri značke Volkswagen zastrešuje všetky inteligentné asistenčné 

systémy. Všetky, ktoré existujú už dnes, ako aj tie, ktoré vyvíjame pre  

budúcnosť alebo si ich želáme do budúcnosti. IQ.DRIVE súčasne znamená 

aj inovatívne idey zamerané na vás. Presnejšie povedané, na váš komfort  

a vašu bezpečnosť. Naše asistenčné systémy už dnes v rámci systémových 

hraníc poskytujú významný prínos vo viacerých oblastiach. Pomáhajú 

predchádzať nehodám, uľahčujú život a spríjemňujú mobilitu.  

Ako napríklad adaptívny tempomat ACC, ktorý automaticky udržiava pred-

volený odstup od vozidla idúceho vpredu v rámci nastaveného limitu rých-

losti. A v prípade potreby aj zabrzdí, eventuálne až do úplného zastavenia 

– a to celkom automaticky. Systémy IQ.DRIVE sa ale uplatnia nielen pri 

jazde. Napríklad parkovací asistent vás podporuje pri vyhľadávaní vhodné-

ho parkovacie miesta, do ktorého dokáže automaticky zaparkovať vozidlo 

aj vyparkovať z neho. Systémy IQ.DRIVE vám rozličnými spôsobmi 

sprostredkúvajú pokrok a súčasne vám poskytujú dobrý výhľad na budúcnosť 

mobility. Takú, v ktorej dopravné zápchy a nehody možno budú celkom 

patriť minulosti. Lebo asistovaná jazda dneška je pre 

nás iba ďalším krokom na ceste k autonómnej jazde 

zajtrajška.

Na ceste k autonómnej jazde:
IQ.DRIVE značky Volkswagen.

 1) V rámci hraníc systému.
2)  Vodič musí byť neustále pripravený prekonať asistenčný systém,  

ktorý ho nezbavuje zodpovednosti za opatrnú jazdu.
3) Max. do 210 km/h.

T-Cross – Asistenčné systémy a bezpečnosť

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

Asistenčné systémy.
Pod súhrnným pojmom IQ.DRIVE združuje Volkswagen všetky inteligentné  

asistenčné systémy. Aj T-Cross využíva množstvo týchto inteligentných technológií.  

Na zvýšenie vašej bezpečnosti a komfortu – a spríjemnenie mobility.

01 Počas jazdy vás „Blind Spot Senzor“ upozorňuje na iné vozidlo v mŕtvom uhle 
svietiacou LED v príslušnom spätnom zrkadle.¹⁾ Pri vyparkovaní cúvaním na cestu 
integrovaný asistent na vyparkovanie monitoruje oblasť za vaším vozidlom a upo-
zorňuje vás na vozidlá približujúce sa zboku.¹⁾ DV

02 Asistenčný systém na zachovanie jazdného pruhu 
„Lane Assist“ dokáže pri rýchlosti od 60 km/h rozo-
znať, či má vozidlo tendenciu neúmyselne opustiť 
jazdný pruh.¹⁾ Korekciou riadením podporuje vodiča  
v udržiavaní vozidla v jazdnom pruhu.¹⁾, ²⁾ LF ST

03 Pri manévrovaní vás parkovacie senzory akustic-
ky a opticky upozorňujú na rozoznané prekážky pred  
a za vozidlom.¹⁾ Funkcia automatického brzdenia pri 
manévrovaní dokáže pri cúvaní rýchlosťou do 10 km/h 
núdzovým zabrzdením predísť kolízii alebo zmierniť 
jej intenzitu.¹⁾ Aj pri jazde dopredu môžete túto funk-
ciu aktivovať tlačidlom. DV

05 Cúvacia kamera „Rear View“ vás podporuje pri 
cúvaní.¹⁾ Po zaradení spiatočky obraz kamery na obra-
zovke rádia alebo navigačného systému zobrazuje 
priestor za vozidlom. DV

04 Automatický adaptívny tempomat ACC vám po-
máha udržiavať nastavený odstup od vozidla idúceho 
vpredu³⁾ a nastavenú najvyššiu rýchlosť.¹⁾ ST DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

R-Line
Väčšina z nás sa rada prezentuje zo svojej športovej stránky.  

S voliteľnými paketmi R-Line a R-Line „Exteriér“ sa to podarí hravo. DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

R-Line Exteriér
S markantnými športovými prvkami paketu R-Line „Exteriér“ priťahujete na seba všetky  

pohľady: od dynamickej prednej časti karosérie s čiernou zvrásnenou mriežkou chladiča,  

lesklými čiernymi nárazníkmi a čiernymi zvrásnenými lemami blatníkov až po atletickú  

zadnú časť karosérie so spodnou časťou nárazníka vo farbe karosérie so špecifickým  

difúzorom R-Line. Ďalšími nápadnými prvkami sú nadstavce dverí a prahov karosérie  

v dizajne R a emblémy „R-Line“ na predných blatníkoch a dverách. DV

01 Je jedno, či 17-palcové disky z ľahkej zliatiny 
„Sebring“ alebo 18-palcové disky z ľahkej zliatiny 
„Nevada“ – vďaka širokému programu kolies získa  
váš T-Cross oslnivý lesk. DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

R-Line Interiér

02 Športové: vnútorné bočné časti sedadla z mikro-
vlákna „ArtVelours“ s vyšitým logom „R-Line“. DV

03 Elegantné: dekoračné lišty na prahoch dverí 
vpredu s logom „R-Line“. DV

04 Hodnotný: interiér s detailmi R-Line a dekorač-
nými obkladmi „Race“. DV

Aj v interiéri robia prvky R-Line T-Cross ešte športovejším  

– ako multifunkčný kožený športový volant s logom „R-Line“  

a ozdobným prešívaním, pedále z ušľachtilej ocele a  

športovo-komfortné sedadlá s poťahom z látky „Carbon Flag“.  

Nasadnite a vychutnajte si ušľachtilé vnútorné vybavenie. DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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45T-Cross – Príslušenstvo Volkswagen

02 Dekoračné lišty na prahoch dverí z kvalitného  
hliníka s nápisom T-Cross nielen chránia exponovanú 
oblasť dverí pred poškriabaním, ale aj vizuálne 
zušľachťujú interiér. Súpravu tvoria dve lišty do pred-
ných dverí. DV

03 Ochrana nakladacej hrany vo vyhotovení  
z ušľachtilej ocele dodáva vozidlu optický akcent  
a chráni lak nárazníka pred poškriabaním. DV

04 Ochranná lišta na dvere batožinového priestoru  
v chrómovanom vyhotovení je atraktívna a chráni 
hranu dverí. Montuje sa jednoducho nalepením. DV

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

01 Originálne príslušenstvo pre markantný vzhľad 
offroad: bočné stúpadlá s protišmykovým povrchom 
zo strieborného eloxovaného hliníka dodávajú vozidlu 
robustný vzhľad. DV

Príslušenstvo Volkswagen.

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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06 Držiak na bicykel z aerodynamicky tvarovaného 
plastového profilu je uzamykateľný a spĺňa požiadav-
ky testu City Crash. Dá sa jednoducho namontovať  
na nosné tyče. DV

07 Stabilný strešný box z kvalitného plastu vo  
vysoko lesklej čiernej farbe je uzamykateľný a vďaka 
praktickým rýchloupínačom sa dá ľahko namontovať 
na nosné tyče. Box sa otvára z obidvoch strán, zvlášť 
veľký uhol otvorenia umožňuje ľahké nakladanie a  
vykladanie. K dispozícii s objemom 340 a 460 litrov. DV

08 Nosné tyče tvoria systémový základ na všetky 
strešné nadstavby. Sú stabilné, ľahké a dajú sa rýchlo 
upevniť na pozdĺžne strešné lišty. Uzamykací mecha-
nizmus chráni pred krádežou. DV

09 Či príves na čln, obytný príves alebo preprava 
väčšieho nákladu – na jazdu s prívesom je potrebné 
ťažné zariadenie. Dodáva sa ako pevné alebo odníma-
teľné. Súčasťou paketu je 13-pólová elektrická inštalá-
cia so zásuvkou, ktorá zabezpečuje zásobovanie  
prívesu elektrickou energiou. DV

T-Cross – Príslušenstvo Volkswagen

1)  Pri vozidlách s prútovou anténou môže eventuálne dôjsť ku kontaktu 
antény a strešného boxu. V takomto prípade je potrebné anténu demon-
tovať. Podľa pomeru dĺžky vozidla a strešného boxu môže dôjsť ku  
kolízii otvorených dverí batožinového priestoru so strešným boxom.

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

05 Nosič na bicykle „Premium“ je určený špeciálne 
na prepravu dvoch bicyklov alebo elektrobicyklov.  
Vyklopením držadla na prenášanie sa nosič automa-
ticky zafixuje na guľovej hlave ťažného zariadenia  
a dá sa ľahko upevniť. Nosič je veľmi ľahký a má svetlá 
s atraktívnym dizajnom. Odnímateľné uzamykateľné 
rozpery uľahčujú manipuláciu. Nožným pedálom  
sa dá nosič sklopiť až o 90 stupňov, takže je možný 
prístup do batožinového priestoru aj s nasadenými  
bicyklami. Keď sa nosič nepoužíva, dá sa kompletne 
poskladať a úsporne uložiť v batožinovom priestore. 
Originálny držiak evidenčnej tabuľky s nápisom  
„Volkswagen“ dopĺňa vybavenie nosiča. Na želanie  
je možné objednať prepravný vak na ochranu nosiča  
a nájazdovú koľajnicu na pohodlnejšie nakladanie  
ťažkých bicyklov. DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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14 Kvalitné textilné rohožky „Premium“ s nápisom 
T-Cross z odolného, husto tkaného velúru s protišmy-
kovou úpravou na zadnej strane a bielym lemovaním 
dookola nielen esteticky dotvárajú interiér, ale ho aj 
chránia pred znečistením. DV

15 Textilné rohožky „Optimat“ kombinujú vlastnosti 
gumových rohožiek s eleganciou textilných rohožiek. 
Okraj rohožiek v profile U bezpečne uzatvára nečisto-
tu a vlhkosť. Zapracovaný upevňovací systém a pro-
tišmyková povrchová úprava zadnej časti zabraňujú 
zošmyknutiu. DV

16 Kvalitná ochranná fólia na prahy chráni lak  
v exponovanej oblasti predných a zadných prahov 
dverí pred poškriabaním a poškodením a individuali-
zuje vzhľad vozidla. Súprava v čiernej/striebornej  
farbe obsahuje štyri fólie na prahy. DV

17 Chráňte týmito odolnými zásterkami vlastné  
vozidlo a vozidlo idúce za vami pred zvírenou nečistotou, 
odletujúcimi kamienkami a rozstrekovanou vodou. DV

T-Cross – Príslušenstvo Volkswagen

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

10 Okenné deflektory vyrobené z kvalitného  
acrylového skla odolávajú umývacej linke a dajú  
sa ľahko namontovať. Optimálnym vetraním kabíny 
prispievajú k zvýšeniu komfortu jazdy. Vytvorte si  
prirodzenú cirkuláciu vzduchu v kabíne aj za dažďa 
alebo sneženia, alebo s pootvorenými oknami  
zabráňte prehrievaniu kabíny v horúcich dňoch. DV

11 Ochrana nakladacej hrany z priehľadnej fólie  
spoľahlivo chráni nárazník pred poškriabaním pri  
vykladaní a nakladaní batožiny. DV

12 Protišmyková vložka do batožinového priestoru  
s presnými kontúrami spoľahlivo chráni batožinový 
priestor pred nečistotou a vlhkosťou. Keď sa nepouží-
va, dá sa priestorovo úsporne zvinúť a ľahko uskladniť. 
K dispozícii pre T-Cross s variabilnou a hlbokou podla-
hou batožinového priestoru. DV

13 Mäkký velúr na jednej strane a robustné,  
protišmykové plastové prvky na druhej strane:  
obojstranná rohož do batožinového priestoru má  
povrchovú plochu vhodnú na každý druh nákladu.  
V prípade potreby sa dá vyklopiť integrovaná prikrýv-
ka, ktorá chráni nakladaciu hranu pred poškriabaním 
pri nakladaní a vykladaní. DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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1)  Dá sa použiť, iba keď na zadnom mieste za ním nesedí  
žiaden pasažier.

2)  Musí byť počas jazdy sklopený, keď na mieste za ním  
sedí pasažier.

26 Konečne pohodlné nabíjanie v automobile!  
Zdvojená nabíjačka DUCI (Double-USB-Charger- 
Insert) umožňuje rýchle nabíjanie vašich mobilných 
zariadení pomocou dvoch rozhraní USB. DUCI sa  
jednoducho zasunie do zapaľovača cigariet a vďaka 
špeciálnemu dizajnu sa optimálne integruje do  
vozidla. Atraktívne biele LED pomáhajú v tme rýchlo 
nájsť konektor USB. DV

27 S USB káblom premium môžete pohodlne  
pripojiť váš smartfón alebo iné mobilné zariadenie  
k systému infotainmentu vo vozidle. Funkcie ako  
napríklad App-Connect sa tak dajú optimálne využívať 
– a samozrejme, pripojený prístroj sa súčasne aj nabí-
ja. Káble dlhé 30 alebo 70 cm majú kvalitné textilné 
opletenie a chrómované kovové konektory s logom 
Volkswagen. K dispozícii s koncovkou Micro-USB, 
USB-C alebo Apple Lightning. DV

28 Univerzálne použiteľné LED svetlo na čítanie  
sa zapája do zapaľovača cigariet a má svetelný výkon 
20 lúmenov pri spotrebe elektrickej energie iba  
1 watt. Nastaviteľný pružný krk umožňuje presné  
nasmerovanie svetla. DV

29 Univerzálny držiak na smartfón „Smartphone 
Claw“ bezpečne drží váš smartfón. Držiak so svojím 
3-bodovým upevnením môže bezpečne fixovať  
prístroje s rozmermi do 158 x 78 x 7 mm (výška, šírka, 
hrúbka). DV

T-Cross – Príslušenstvo Volkswagen

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

18 Detská sedačka G2-3 ISOFIT s odnímateľným 
operadlom. Deti s hmotnosťou 15 až 36 kg (vo veku  
od cca 3 do 12 rokov) cestujú pohodlne a bezpečne 
vďaka výškovo nastaviteľnej bočnej hlavovej opierke  
a individuálne nastaviteľnej výške a sklonu detskej  
sedačky. Sedačka sa upevňuje do bodov ISOFIX na  
sedadle. Dieťa je v sedačke pripútané trojbodovým 
bezpečnostným pásom vozidla. Informácie  
o kompletnom sortimente detských sedačiek vám  
poskytne váš partner Volkswagen. Ochranná podložka 
na sedadlo s praktickými sieťovými vreckami chráni 
poťah sedadla a dá sa ľahko čistiť. DV

19 Na každú príležitosť občerstvenie v správnej  
teplote: chladiaci a teplo udržiavajúci box je možné 
pohodlne pripojiť do elektrickej zásuvky 12 V v aute 
alebo 230 V v domácnosti. V boxe s objemom cca  
25 litrov sa dajú postojačky prepravovať 2-litrové  
fľaše. DV

20–25 Praktická, komfortná a flexibilná: modulárna 
cestovná a komfortná súprava je všestranne univer-
zálna a prispieva k upratanému a prehľadnému interiéru 
kabíny. Tvorí ju základný modul, ktorý je upevnený 
medzi držiakmi opierky hlavy predného sedadla, a 
rozličné samostatne dodávané doplnkové moduly.  
K nim patrí aj prenosný vešiak na šaty¹⁾, robustný hák 
na tašku¹⁾, otočný držiak na tablety rozličných výrob-
cov, držiak na akčnú kameru alebo nastaviteľný 
sklopný stolík s držiakom na pohár ²⁾. Prestávky počas 
jazdy sa tak dajú stráviť v maximálnom pohodlí. Jeden 
držiak, mnoho možností: všetky moduly sa dajú podľa 
potreby jednoducho upevniť do základného držiaka  
a flexibilne navzájom vymieňať. DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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07   Understatement s posolstvom. Modré tričko  
s krátkym rukávom má vpredu vytlačené nové logo 
Volkswagen spôsobom ton in ton, čím jasne a nená-
silne vyjadruje posolstvo. DV

08   Čistý, štýlový a celkom v duchu „New Volkswagen“. 
Modrý pulóver vyjadruje vaše nadšenie pre značku 
Volkswagen, rovnako ako aj váš individuálny štýl.  
Na prednej časti je vytlačené nové logo Volkswagen 
spôsobom ton in ton. DV

09   Udržujte sa v teple! Ale štýlovo, prosím. Táto 
tmavomodrá pletená čiapka v štýle „New Volkswagen“ 
je celkom decentná. Elegantný akcent vytvára svet-
ložltý štítok s logom Volkswagen na okraji. Čiapka  
má populárny rybársky strih. DV

10   Oslňujúci je iba váš vzhľad. Čierne unisex slnečné 
okuliare s výrazným bielym nápisom Volkswagen  
na strániciach nielen dobre vyzerajú, ale vďaka  
polarizačným sklám aj eliminujú rušivé reflexy. Vašim 
očiam poskytujú 100 % ochranu pred ultrafialovým 
žiarením. DV

11   Môžete všetko šetrne utrieť dočista. S utierkou  
z mikrovlákna rýchlo a spoľahlivo odstránite bez  
použitia čistiacich prostriedkov odtlačky prstov  
z dotykových displejov a lesklých plôch v interiéri. 
Utierka je odolná, dá sa prať a má vylisované logo 
Volkswagen. DV

Volkswagen Lifestyle

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

1)  Upozornenie: Po použití termopohára môžu zostať zvyšky  
kvapaliny na viečku. Tieto zvyšky môžu pri naklonení vytiecť,  
preto odporúčame odpiť z pohára s uzavretým viečkom.

Našu ponuku Lifestyle nájdete u vášho partnera Volkswagen.

01   Niekoľkými pohybmi sa z úzkej tašky vytvorí veľký, 
stabilný box – a naopak. Ľahký skladací box antraci-
tovej farby s logom Volkswagen unesie až do 30 kg, 
dá sa s ním ľahko manipulovať a ľahko sa udržiava. 
Materiál je odolný, odpudzuje vodu a nečistotu. DV

02   Originálna a praktická je okrúhla osuška z kvalit-
ného bavlneného froté. Je hrubá, mäkká a dobre saje 
vlhkosť. Môžete ju použiť ako deku na pláž, osušku, 
podložku pri hre s deťmi alebo aj ako piknikovú deku. 
Nové logo Volkswagen je celoplošne vyšité. DV

03   Tento skladací dáždnik podľa návrhu Volkswagen 
Design dokonale zabezpečí, aby ste v daždivom  
počasí zostali v suchu. Má poťah z polyesteru s povr-
chovou úpravou z teflónu®, automatiku na otváranie/
zatváranie, kostru z laminátu a hliníka, ako aj 3-dielnu 
kovovú tyč s plastovou rukoväťou. Atraktívnymi  
detailmi sú piktogram na otváracom tlačidle a intarzia 
Volkswagen na rukoväti. DV

04   Coffee to go v dizajne Volkswagen! Tmavomodrý 
termopohár¹⁾ má dvojitú stenu s vákuom, vďaka čomu 
si tekutina dlho zachová pôvodnú teplotu – buď horú-
cu, alebo chladnú. Osobitným dizajnovým akcentom 
štíhleho pohára je ušľachtilá farebná kombinácia  
tmavomodrého povrchu, čierneho prstenca a strie-
borného viečka. DV

05 | 06   S náramkovými hodinkami Volkswagen  
vidíte čas teraz ešte krajšie. Elegantné ploché puzdro 
z ušľachtilej ocele a ciferník s dátumovkou a decent-
ným nápisom Volkswagen tvoria základ obidvoch  
typov hodiniek. Remienky sú z kože a na korunke je 
logo Volkswagen. DV
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55T-Cross – Poťahy a dekoračné obklady

07 Dekoračný obklad „Lizard“ Shadow Steel-Schwarz 8DP ST

08 Dekoračný obklad „Transition“¹⁾ Schwarz-Energetic Orange 9GD DV

09 Dekoračný obklad „Transition“²⁾ Schwarz-Platinum Grey 9GE DV

 10 Dekoračný obklad „Pineapple“ Deep Iron/Silver 7AB LF

 11 Dekoračný obklad R-Line-Dekor „Race“ 7CY DV

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

Poťahy a dekoračné obklady

01 Látkový poťah „Triangle Ties“ Titanschwarz 3KC LF

02 Látkový poťah „Hexalink“ Titanschwarz 1MW ST

03 Látkový poťah „Diag“ Neutral-Titanschwarz 4BS DV

04 Látkový poťah „Diag“¹⁾ Titanschwarz-Orange/Ceramique 4BP DV

05 Látkový poťah „Diag“²⁾ Makena-Türkis 4BI DV

06 Látkový poťah R-Line „Carbon Flag“ Schwarz-Kristallgrau 1CX DV

 1) K dispozícii iba v dizajnovom pakete „Energetic Orange“.
2) K dispozícii iba v dizajnovom pakete „Bambus Garden“.

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné.  
Tlač nedokáže verne reprodukovať poťahy sedadiel, dekoračné obklady a laky.  
Na obrázkoch sú štandardné sedadlá s príslušnými poťahmi a eventuálne sa môžu líšiť od vyšších verzií.

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B



03

02

08

01

04

06

10

09

07

11

05

17

15

19

21 22 2320

18

14

13

12

16

57

10 16-palcový disk z ľahkej zliatiny „Belmont“ LF

11 16-palcový disk z ľahkej zliatiny „Merano“ v brillantsilber, Príslušenstvo Volkswagen DV  
12 16-palcový disk z ľahkej zliatiny „Rochester“ čierny, povrch lesklo sústružený DV

13 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Chesterfield“ ST

14 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Bangalore“ DV

15 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Bangalore“ ¹⁾ v Penny Copper DV

16 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Manila“ čierny, povrch lesklo sústružený DV

17 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Manila“ ²⁾ v Hot Orange DV

18 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Manila“ ³⁾ Bambus Garden Green DV

19 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Sebring“ v Grau Metallic, Volkswagen R DV

20 18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Köln“ čierny, povrch lesklo sústružený DV

21 18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Köln“ ²⁾ v Hot Orange DV

22 18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Köln“ ³⁾ v Bambus Garden Green DV

23 18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Nevada“ čierny, povrch lesklo sústružený,  
 Volkswagen R DV

T-Cross – Laky a kolesá

sériová výbava T-Cross Life LF sériová výbava T-Cross Style ST doplnková výbava DV

Laky a kolesá
0 1 Biela Pure štandardný lak 0Q0Q DV

02 Sivá Urano štandardný lak 5K5K DV

03 Červená Flash štandardný lak D8D8 DV

04 Tyrkysová Makena metalizovaný lak 0Z0Z DV

05 Oranžová Energetic metalizovaný lak 4M4M DV

06 Modrá Reef metalizovaný lak 0A0A DV

07 Strieborná Reflex metalizovaný lak 8E8E DV

08 Sivá Limestone metalizovaný lak Z1Z1 DV

09 Čierna Deep lak s perleťovým efektom 2T2T DV

 1)  Tento disk z ľahkej zliatiny je k dispozícii iba v dizajnovom pakete 
„Penny Copper“ pre T-Cross Style.

2)  Tento disk z ľahkej zliatiny je k dispozícii iba v dizajnovom pakete 
„Energetic Orange“.

3)  Tento disk z ľahkej zliatiny je k dispozícii iba v dizajnovom pakete 
„Bambus Garden“.

Na obrázkoch na tejto strane je T-Cross Style.

Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami.

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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plynulý priebeh. Samozrejme, všetky potrebné infor-
mácie vám poskytne aj váš partner Volkswagen.

Volkswagen Driving Experience. V kritických jazdných 
situáciách správne reagovať, aby ste suverénne a bez-
pečne došli do cieľa: Tréning bezpečnej jazdy vám po-
máha byť pripraveným na nebezpečnú situáciu. Radi 
vám pošleme detailné informácie k našej aktuálnej 
ponuke. Tešíme sa na váš telefonát na nemeckom tele-
fónnom čísle 0800 – 893 83 68 alebo nás navštívte 
na www.volkswagen-driving-experience.de.

Predĺžená záruka. Volkswagen vám nad rámec  
zákonnej dvojročnej záruky na všetky nové auto-
mobily umožňuje predĺžiť si záruku celkovo maximál-
ne až na päť rokov. Informácie o predĺžení záruky pri 
kúpe nového automobilu vám poskytne váš partner 
Volkswagen.

Garancia mobility LongLife. Asistenčná služba,  
náhradné vozidlo alebo ubytovanie v hoteli a ďalšie 
služby. Keď so svojím Volkswagenom absolvujete  
pravidelne predpísané servisné úkony v autorizova-
nom servise, vzťahuje sa na vaše vozidlo v rámci celej 
Európy garancia mobility LongLife. Platí od prevzatia 
vozidla po prvý predpísaný servisný úkon v autorizo-
vanom servise a predlžuje sa automaticky od pre-
hliadky po ďalšiu prehliadku.

Bezplatnú pomoc 24 hodín denne vám poskytneme 
na tel. číslach: 0800 115 184, +421 2 49 20 59 53

Objavte automobilový  
svet Volkswagen.

Autostadt vo Wolfsburgu – cesta svetom mobility. 
Pre vás, váš sprievod alebo celú rodinu sa prevzatie 
vášho nového vozidla stane nezabudnuteľným zážit-
kom. V Autostadte vo Wolfsburgu, komunikačnej  
platforme koncernu Volkswagen a jeho značiek. Na 
ploche 28 hektárov zažijete jedinečný mikrokozmos, 
siahajúci od historických automobilov zo 130 rokov 
automobilovej histórie v expozícii ZeitHaus cez pavi-
lóny jednotlivých značiek koncernu až po koncernové 
fórum, v ktorom sa tematizujú aktuálne otázky mobi-
lity a spoločnosti. Svoju vodičskú zručnosť si môžete 
vyskúšať na dvoch terénnych parkúroch. Pre deti je 
pripravený veľký svet zážitkov s malými elektrickými 
vozidlami a pre celú rodinu je k dispozícii bohatá 
gastronomická ponuka. Nádych luxusu môžete zažiť  
v 5-hviezdičkovom hoteli The Ritz-Carlton, Wolfsburg 
s reštauráciou AQUA, ktorej šéfkuchár Sven Elverfeld 
bol gastronomickým bedekrom Guide Michelin po  
desiaty raz za sebou ocenený troma hviezdami.  
Keď dôjde k okamihu odovzdania vozidla, váš osobný 
poradca predaja vám odovzdá kľúče a vysvetlí vám 
všetky dôležité detaily, ktoré si na skúšobnej jazde 
môžete vyskúšať. Na záver tejto krátkej dovolenky  
sa vydáte so svojím novým automobilom na cestu  
domov. Aby sa vaša návšteva stala nezabudnuteľným 
zážitkom, máte k dispozícii na internetovej stránke 
Autostadt denný plánovač. Tu sa môžete vopred  
informovať o mnohých oblastiach automobilového 
tematického parku a jednoducho si naplánovať svoj 
pobyt. Ďalšie detaily nájdete na www.autostadt.de/
tagesplaner alebo na nemeckom telefónnom čísle 
0800 – 288 67 82 38. Tu sú vám k dispozícii pracovní-
ci centra starostlivosti o zákazníkov, ktorí zabezpečia 

Spotreba paliva v l/100 km: 4,1 – 5,2 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 107 – 118 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
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Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ boli stanovené podľa zákonom predpísaných 
meracích postupov. Od 1. 9. 2017 sú niektoré nové automobily typovo schválené podľa  
celosvetovo harmonizovanej metodiky pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá 
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realistickejšej metódy 
na meranie spotreby paliva a emisií CO₂. Od 1. 9. 2018 WLTP postupne nahradí nový európ-
sky cyklus NEDC (New European Driving Cycle). Vzhľadom na realistickejšie skúšobné pod-
mienky sú spotreba paliva a emisie CO₂ namerané podľa WLTP v mnohých prípadoch vyššie 
ako hodnoty namerané podľa NEDC. Ďalšie informácie o rozdieloch medzi WLTP a NEDC 
nájdete na našej internetovej stránke. Aktuálne ešte musia výrobcovia povinne uvádzať 
hodnoty podľa NEDC. Ak ide o nové vozidlá, typovo schválené podľa WLTP, uvádzajú sa 
hodnoty podľa NEDC prepočítané z WLTP. Výrobcovia môžu dobrovoľne dodatočne uvádzať 
hodnoty podľa WLTP, až kým nebudú záväzné. Ak sú hodnoty podľa WLTP uvedené v rozpä-
tí, nevzťahujú sa na jednotlivé individuálne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Slúžia iba na 
porovnanie rôznych typov vozidiel. Doplnková výbava a príslušenstvo (namontované prvky, 
väčšie pneumatiky a pod.) môžu zmeniť relevantné parametre vozidla ako napr. hmotnosť, 
valivý odpor alebo aerodynamiku a okrem poveternostných podmienok a podmienok v pre-
mávke, ako aj individuálneho spôsobu jazdy ovplyvňovať spotrebu paliva, spotrebu elektrickej 
energie, emisie CO₂ a jazdné výkony vozidla. Aktuálne informácie o hodnotách/normách 
spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na našej internetovej stránke.

Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou výbavou za príplatok. 
Všetky údaje zodpovedajú stavu informácií v čase zadania do tlače. Všetky údaje o výbave  
a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách nemeckého trhu. O možných odchýlkach 
špecifických pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú vyhrade-
né. DSG® a TSI® sú registrované obchodné značky Volkswagen AG a iných spoločností skupi-
ny Volkswagen v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, že nejaké označenie v tomto doku-
mente nemá symbol ®, si nemožno vykladať tak, že toto označenie nie je registrovanou 
značkou a/alebo nemožno ho použiť bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG. Volkswagen 
zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých vozidiel. Všetky vozidlá značky Volkswagen  
sú ekologicky zužitkovateľné a za predpokladu splnenia zákonných požiadaviek môžu byť 
bezplatne odovzdané. Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen a na www. vw.sk.

Na využívanie služieb We Connect je potrebný užívateľský účet Volkswagen ID a prihlásenie 
užívateľským menom a heslom na We Connect. Okrem toho je potrebné uzavrieť online oso-
bitnú zmluvu na We Connect, resp. We Connect Plus s Volkswagen AG. Pri We Connect Plus 
má majiteľ po prevzatí vozidla čas 90 dní na registráciu vozidla na portal.volkswagen-we.com, 
aby mohol služby využívať počas celej doby dohodnutého bezplatného obdobia. Využívanie 
mobilných online služieb We Connect umožňuje integrované pripojenie na internet. Nákla-
dy za toto dátové spojenie v Európe v rámci pokrytia mobilnej siete s výnimkou služieb 
„Streaming & Internet“ preberá Volkswagen AG. Na využívanie služieb „Streaming & Internet“ 
a hotspotu WLAN si zákazník môže odplatne objednať balíky dát u externého poskytovateľa 
mobilných dátových služieb „Cubic Telecom“, ktoré sa dajú využívať v rámci pokrytia siete  
v mnohých európskych štátoch. Informácie o cenách a podporovaných štátoch nájdete na 
https://vw.cubictelecom.com. Alternatívne je využívanie funkcií Webradio, Hybrid-Radio  
a Media-Streaming možné aj pomocou mobilného koncového zariadenia (napr. smartfón), 
ktoré má schopnosť fungovať ako mobilný hotspot WLAN. V tomto prípade sú uvedené 
služby k dispozícii iba s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou k mobilnému telefónu 
a len v rámci pokrytia príslušnej mobilnej telefónnej siete. Prijímaním balíkov dát z internetu 
môžu, v závislosti od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete a predovšetkým 
pri prevádzke v cudzine, vznikať zvýšené náklady (napr. roamingové poplatky). Na využíva-
nie bezplatnej aplikácie We Connect App je potrebný smartfón s operačným systémom iOS 
alebo Android a SIM karta s opciou na dátové služby s existujúcou alebo osobitne uzavretou 
zmluvou medzi vami a vaším operátorom mobilnej telefónnej siete. Dostupnosť jednotlivých 
služieb We Connect a We Connect Plus popísaných v balíkoch sa môže v jednotlivých štátoch 
líšiť. Tieto služby sú k dispozícii po dobu dohodnutú v zmluve a môžu podliehať obsahovým 
zmenám, resp. ich poskytovanie môže byť zastavené. Podrobnejšie informácie získate na 
www.connect.volkswagen-we.com a u vášho partnera Volkswagen. Informácie o tarifných 
podmienkach získate u vášho operátora mobilnej telefónnej siete.


