POSEBEN –
V VSEH POGLEDIH

Poseben v vseh pogledih.
Novi T-Cross je tako vsestranski, kot ljudje, za katere je bil narejen. Za
ljudi, ki se ne želijo opredeliti na samo en način. Ker so več, ker 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.
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Tako poseben je
lahko vsakdanjik.
Kakšna rutina? Z novim T-Crossom Style lahko hitro za seboj pustite konvencionalnost.
Njegove številne različice zunanje opreme in oblikovalske podrobnosti to odražajo že na
prvi pogled. Vsi nadaljnji pogledi pa bodo to še potrdili.
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Novi T-Cross – glavne značilnosti zunanjosti
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Glavne značilnosti zunanjosti

02

01

01 S katerimi platišči bo novi vaš T-Cross najlepše
zasijal, odločate vi. Z obsežnim programom platišč
izbira ne bo prav lahka. Da vam jo nekoliko olajšamo,
priporočamo na primer 18-palčna aluminijasta platišča Nevada¹⁾. DO

02 Bodite sijajen vzor: LED-žarometi novega T-Crossa
se bodo vtisnili v spomin s svojo privlačno svetlobno
grafiko – predvsem integrirane LED-dnevne luči
v dinamični obliki hokejske palice. Pravi magnet za
oči je kromirani element v obliki črke O v odbijaču,
ki obdaja statično smerno prilagodljivo luč. ST DO

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO
1) Ponudba podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.

03

03 Naj vas prevzame sodobni dizajn vašega novega
T-Crossa. To velja tudi ob pogledu od zadaj – s svojimi
markantnimi odsevnimi letvami in LED-zadnjimi lučmi bo zadek zagotovo pustil trajen vtis. S

Novi T-Cross – glavne značilnosti zunanjosti
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Pokaže svojo pravo barvo.
Z opcijskim stilskim paketom v energično oranžni barvi bo vaš novi T-Cross Style 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
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01 Pravi magnet za oči: dekorativni elementi Transition s tridimenzionalnim videzom v energično oranžni
in sivi barvi predstavljajo izrazito dizajnersko posebnost. DO

Serijsko za T-Cross

S

Serijsko za T-Cross Life

LF

Serijsko za T-Cross Style

ST

Dodatna oprema

DO

03

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

03 18-palčna aluminijasta platišča Köln v žareče
oranžni barvi za novi T-Cross Style živobarvni videz
popeljejo v nove razsežnosti. DO

Novi T-Cross – paketi dodatne opreme
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R-Line
Večina se nas rada pokaže v svoji športni luči. Z opcijskima paketoma opreme R-Line Exterieur in R-Line Plus
vam bo to uspelo kar se da preprosto. Navzven bo to mogoče opaziti po opcijskih črnih 18-palčnih aluminijastih
platiščih Nevada, ploščicah z logotipom R-Line ob straneh, markantnih spodnjih delih vrat ter sprednjih in
zadnjih odbijačih. Tudi notranjost novega T-Crossa bo še bolj športna z dodatki R-Line – večfunkcijskim usnjenim
športnim volanom z logotipom R-Line in okrasnim šivom, pedali iz legiranega jekla ter športno-komfortnimi
sedeži s prevlekami iz tkanine Carbon Flag in notranjimi deli sedežnih stranic iz mikrovelurja ArtVelours,
vključno z logotipom R-Line.

DO

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO
Vsa tukaj navedena oprema sodi v ponudbo podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.

Novi T-Cross – R-Line
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Ravno pravi za vse,
ki se ne prilagajajo.

01 Magnet za oči v notranjosti: dekorativni elementi
Lizard v vznemirljivem dvodimenzionalnem videzu.
Dekorativni elementi se raztezajo prek armaturne
plošče v sprednja vrata in ustvarjajo skorajda brezšiven prehod – tako nastane svež, sodoben videz, ki ga
še dodatno poudarja posredna ambientna osvetlitev.

Vsak ima drugačne zahteve. Do sebe – in do avtomobila, ki ga spremlja skozi
življenje. Izvedbe opreme z različnimi poudarki na dizajnu, funkcionalnosti in

ST

udobju vam omogočajo, da novi T-Cross oblikujete čisto po svojih predstavah.

01

02 Praktični ekstra veliki predal s pokrovom med
sprednjima sedežema je več kot le nastavljiv naslon za
roke. Nudi prostor za shranjevanje številnih vsakodnevnih pripomočkov, kot so papirnati robčki ali
osvežilne pijače. Udobno za sopotnike na zadnjih
sedežih: na hrbtni strani ekstra velikega predala sta
nameščena 2 USB-priključka. LF ST
04

02

03 Prilagodljivo prtljažno dno lahko preprosto, z eno
roko prilagodite svojim potrebam. Uporabite ga lahko
kot ravno odlagalno površino, ki vam olajša natovarjanje velikih in težkih predmetov, na nižji stopnji za več
prtljage ali pa ga popolnoma odstranite – tako boste
izkoristili prav vsak kotiček, hkrati pa bo poskrbljeno
za red. LF ST
04 Novi T-Cross v izvedbi Style vam nudi veliko udobja: na primer s sprednjima športno-komfortnima sedežema, ki sta udobna in prijazna do hrbta. Z integriranim ogrevanjem sedežev boste odlično pripravljeni
na hladne dni. Za tople dni pa je vozilo opremljeno
tudi s klimatsko napravo Climatronic. Za pravo svetlobno vzdušje v notranjosti poskrbi ambientna osvetlitev. Zraven sodijo tudi dekorativni elementi Lizard z
ustreznimi sijočimi pokrovi v sredinski konzoli. ST
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05 V izvedbi Life vas bo takoj prevzel občutek ugodja:
s posebnostmi, kot so avtomatska klimatska naprava,
sovoznikov sedež s poklopnim naslonjalom, večfunkcijski volan in večfunkcijski prikazovalnik Plus, bo vsaka
vožnja prijetno doživetje. LF ST
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Novi T-Cross – paketi opreme

13

Spontanost je
vedno dober načrt.
Življenje je polno presenečenj. In dobro je tako, saj je novi T-Cross pripravljen
na vsako še tako spontano zamisel. Z vodoravno poklopnim naslonjalom
sovoznikovega sedeža, pomično zadnjo sedežno klopjo in prostornino prtljažnika
do 455 litrov je tudi dovolj prilagodljiv za vse nenačrtovane situacije.

01 Več prednosti na področju udobja: sprednja sedeža z visokim položajem sedenja vam olajšata vstopanje in izstopanje ter poskrbita za dobro preglednost.
Vodoravno poklopno naslonjalo sovoznikovega sedeža poskrbi za več prostora – zlasti če pogosto prevažate daljše in večje predmete. LF ST
02 Ko gre za nakupovalne vrečke ali velike potovalke
in kovčke – zadnji del potniške kabine in prtljažnik
nudita veliko prostora. Pa tudi izjemno fleksibilnost:
pomična zadnja sedežna klop se uskladi z vašimi željami. Lahko jo pomaknete do konca naprej, jo poklopite
asimetrično ali pa tako, da nastane ravno prtljažno
dno. Vi odločate. S
01
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Novi T-Cross – udobje notranjosti
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Emocionalnost
v visoki ločljivosti.
Sami odločate, kaj želite videti: na 26-centimetrskem (10,25-palčnem) aktivnem informacijskem zaslonu so vedno na voljo vam najpomembnejše informacije o vozilu. Tudi ostali
multimedijski in povezljivostni sistemi novega T-Crossa vam poleg uporabnih tehnologij
omogočajo predvsem eno – dober občutek, da sedite v pravem avtomobilu.

03

DO
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04

01 Analogni svet je stvar preteklosti. Z aktivnim informacijskim zaslonom vam bo na voljo izjemno širok
nabor informacij. Tako ne boste vedeli le, s kolikšno
hitrostjo vozite in koliko goriva je še v rezervoarju.
Glede na izbrano nastavitev bodo na zaslonu prikazani
navigacijski zemljevid (celozaslonski prikaz), multimedijski podatki ali digitalni merilnik hitrosti. Vi odločate,
kaj želite videti. DO
02 Z dvema USB-priključkoma na zadnjem delu sredinske konzole lahko potniki na zadnjih sedežih z eno
samo potezo napolnijo MP3-predvajalnik, digitalno
kamero ali mobilni telefon. Kot je že znano, je ta vedno prazen ravno takrat, ko ga najbolj potrebujemo.

01

LF

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema
1) Pri vgrajenem globokotonskem zvočniku prostornina prtljažnika znaša 375 litrov.

DO

ST

03 Razširite možnosti, ki vam jih ponuja armaturna
plošča – Car-Net App-Connect aplikacije s pametnega
telefona prezrcali na zaslon infotainment sistema v
vozilu: na voljo so vse tri inovativne tehnologije –
Apple CarPlay™, Google Android Auto™ in MirrorLink®,
ki omogočajo dodatne uporabne in zabavne funkcije.
DO

04 Se vam glasba brez basov zdi dolgočasna?
Z avdiosistemom beats, ki so ga razvili avdiospecialisti podjetja BeatsAudio, boste na vseh sedežih v novem T-Crossu uživali v vrhunskem zvoku. Globokotonski zvočnik bo poskrbel za to, da boste nizke base¹⁾
občutili še bolj intenzivno. Vse zvočnike poganja
8-kanalni ojačevalnik z močjo 300 W, ki je dovolj

močan, da bo popolnoma navdušil in prevzel vas in
vaše sopotnike. DO
05 Telefonski vmesnik Comfort je prava izbira za
vse, ki želijo sproščeno in varno telefonirati tudi med
vožnjo. Praktična rešitev: integrirani predal s funkcijo
indukcijskega polnjenja in indukcijsko povezavo z zunanjo anteno vozila poskrbi za kar najboljšo kakovost
sprejema pri funkciji prostoročnega telefoniranja. To
je mogoče preprosto upravljati prek večfunkcijskega
prikazovalnika, večfunkcijskega volana ali zaslona na
dotik na vgrajenem radijskem sistemu. DO
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Novi T-Cross – multimedijski in povezljivostni sistemi
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Izstopa,
a ne prestopa mej.
Radi uberete svojo čisto posebno pot? Novi T-Cross vam pomaga pri tem. S številnimi
asistenčnimi sistemi, na primer z asistenco za ohranjanje smeri Lane Assist, vam lahko
pomaga obvladovati kritične situacije ali se jim celo popolnoma izogniti.

01

02

03

04

01 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
02 Sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje ACC
na željo voznika med vožnjo samodejno ohranja izbra-

no najvišjo hitrost³⁾ in izbrano minimalno razdaljo do
spredaj vozečega vozila.¹⁾ ST DO
03 Kamera za vzvratno vožnjo Rear View vam pomaga, ko manevrirate vzvratno.¹⁾ Na zaslon radia ali
navigacijskega sistema namreč prenaša posnetek
območja za vozilom. DO

05

04 Pri manevriranju vas parkirni sistem z zvočnimi
signali in prikazi na zaslonu opozarja na ovire pred in
za vozilom.¹⁾ Vključena zavorna asistenca za manevriranje 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 Senzor za mrtvi kot vas med vožnjo s svetlečo diodo v ustreznem zunanjem ogledalu 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

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style ST Dodatna oprema DO
1) V okviru sistemskih omejitev. 2) Voznik mora biti vedno pripravljen, da s prevzemom upravljanja vozila prekine delovanje asistenčnega sistema. Uporaba asistenčnega sistema voznika ne odvezuje odgovornosti, da mora vozilo voziti preudarno.

Novi T-Cross – asistenčni sistemi in varnost
3) Do hitrosti največ 210 km/h.
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Sedežne prevleke in dekorativni elementi
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Sedežne prevleke iz tkanine Basket, titanovo črna 1JW S
Sedežne prevleke iz tkanine Triangle Ties, titanovo črna 3KC LF
Sedežne prevleke iz tkanine Hexalink, titanovo črna 1MW ST
Sedežne prevleke iz tkanine Diag, nevtralna/titanovo črna 4BS DO
Sedežne prevleke iz tkanine Diag¹⁾, titanovo črna/oranžna – keramično siva 4BP
Sedežne prevleke iz tkanine Diag²⁾, makensko turkizna 4BI DO
Sedežne prevleke R-Line iz tkanine Carbon Flag³⁾, 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.
3) Ponudba podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.
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Dekorativni elementi Soft Tell 82V S
Dekorativni elementi Pineapple, temna železova – srebrna 7AB
Dekorativni elementi Lizard, senčno jeklena/črna 8DP ST
Dekorativni elementi Transition²⁾, črna/platinasto siva 9GE DO
Dekorativni elementi Transition²⁾, črna/energično oranžna 9GD
Dekorativni elementi R-Line Race³⁾ 7CY DO
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DO

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve in videz sedežnih
prevlek, dekorativnih elementov in lakov. Na slikah so prikazani sedeži v osnovni modelski izvedbi, ki lahko
odstopajo od drugih razpoložljivih opcij višje kakovosti.
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Novi T-Cross – sedežne prevleke in dekorativni elementi
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Barve lakov in platišča
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16-palčna jeklena platišča Dublin s polnimi kolesnimi pokrovi S
16-palčna aluminijasta platišča Belmont LF
16-palčna aluminijasta platišča Rochester, črna, polirana površina DO
17-palčna aluminijasta platišča Chesterfield ST
17-palčna aluminijasta platišča Bangalore DO
17-palčna aluminijasta platišča Manila, črna, polirana površina DO
17-palčna aluminijasta platišča Manila¹⁾, žareče oranžna DO
17-palčna aluminijasta platišča Manila²⁾, bambusovo zelena DO
17-palčna aluminijasta platišča Sebring³⁾, kovinsko siva, Volkswagen R DO
18-palčna aluminijasta platišča Köln, črna, polirana površina DO
18-palčna aluminijasta platišča Köln¹⁾, žareče oranžna DO
18-palčna aluminijasta platišča Köln²⁾, bambusovo zelena DO
18-palčna aluminijasta platišča Funchal, bleščeče srebrna DO
18-palčna aluminijasta platišča Funchal, temna adamantova DO
18-palčna aluminijasta platišča Nevada³⁾, črna, polirana površina, Volkswagen R
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1) Ta aluminijasta platišča so na voljo samo v stilskem paketu v električno oranžni barvi.
2) Ta aluminijasta platišča so na voljo samo v stilskem paketu v bambusovo zeleni barvi.
3) Ponudba podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.
Vozila znamke Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami.
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Uranovo siva, univerzalni lak 5K S
Čista bela, univerzalni lak 0Q DO
Črna, univerzalni lak A1 DO
Bleščeče rdeča, univerzalni lak D8 DO
Podvodno modra, kovinski lak 0A DO
Makensko turkizna, kovinski lak 0Z DO
Energično oranžna, kovinski lak 4M DO
Temno petrolejska, kovinski lak 5M DO
Zrcalno srebrna, kovinski lak 8E DO
Svetlo bakrena, kovinski lak J7 DO
Apnenčasto siva, kovinski lak Z1 DO
Globoko črna, biserni lak 2T DO

Serijsko za T-Cross S Serijsko za T-Cross Life LF Serijsko za T-Cross Style
Na slikah na tej strani je prikazan novi T-Cross Style.
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Novi T-Cross – barve lakov in platišča
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Novi T-Cross
8X5.1196.54.68 · Tiskano v Nemčiji.
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. · Izdaja: november 2018.
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Partner Volkswagen

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. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih Volkswagen.
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. DSG®, 4MOTION® in TSI® so registrirane
blagovne znamke v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij koncerna Volkswagen v
Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v katalogu 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 informacije lahko dobite pri partnerjih Volkswagen.

