Nový T-Cross

Obsah
06

Exteriér & design

28

Konektivita & multimédia

10

Designový paket oranžová „Energetic“

34

Asistenční systémy & bezpečnost

14

Designové pakety

38

R-Line

16

T-Cross Style

44

Originální příslušenství Volkswagen®

18

T-Cross Life

52

Potahy sedadel & dekory

20

Sériová výbava

54

Laky & kola

22

Individualizace

56

Autostadt

26

Interiér & komfort
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Prostě víc.
Nový T-Cross je tak všestranný jako lidé, pro které byl vytvořen. Pro lidi,
kteří se nechtějí vázat. Protože znamenají něco více, chtějí něco více –
a více také dostanou. Nechte se okouzlit automobilem, jenž neodpovídá
žádné existující definici a který je v každém svém rysu zcela mimořádný.
Je prostě přesně takový jako Vy.
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Každý den může
být výjimečný.
Rutina zde nemá místo! S novým vozem T-Cross velmi rychle překonáte
všechny konvence. To je patrné díky bohaté vnější výbavě a designovým
prvkům již při prvním pohledu. A potvrzuje se to i při každém dalším.
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Exteriér & design

01

02

01 Rozhodnutí, se kterými koly Váš T-Cross nejvíce oslní, je pouze na Vás. Díky
bohaté nabídce kol bude Vaše rozhodování asi značně obtížné. Co třeba 18" kola
z lehké slitiny „Nevada“? SO
02 Jeďte vpředu jako zářivý příklad: LED světlomety nového vozu T-Cross se díky
svému výraznému vzhledu trvale vryjí do paměti – zejména pak integrovaná LED
světla pro denní svícení ve tvaru čepele hokejové hole. Magnetem pro oči jsou
i chromované kruhové lemy světel pro přisvěcování zatáček v předním nárazníku.
ST

SO

03 Moderní design Vašeho modelu T-Cross Vás vždy potěší. A platí to i při pohledu zezadu – zadní partie s výraznými lištami odrazových světel a LED zadními
světly je zárukou toho, že zanecháte trvalý dojem. S

03
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Přiznejte barvu.
Váš nový T-Cross bude ještě výraznější, rozhodnete-li se pro volitelný
designový paket oranžová „Energetic“, který je přesně tím pravým pro
ty, kteří kladou důraz na individualitu a charakter. Odvahu! Už bylo dost
splývání se šedou masou.
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Designový paket
oranžová „Energetic“

01

01 18" kola z lehké slitiny „Köln“ v oranžové barvě
„Energetic“ pro linii T-Cross Style představují svěží
barevný akcent, který se točí. SO

02

02 Potah střední plochy sedadla a vnitřních stran
jeho zvýšených boků je vyveden v oranžové barvě
a světle šedé „Ceramique“ – svěží a přitom decentní
kombinace, která zvýší atraktivitu pohodlných sportovně komfortních sedadel. SO

03 Jedinečný magnet pro oči: Dekor „Transition“ ve
3D designu v oranžové „Energetic“ a šedé barvě je
velmi atraktivním designovým prvkem. SO

03
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Designové pakety

01

02

03

01 Nový T-Cross má tolik podob jako žádný jiný automobil. Díky volitelným
designovým paketům „Černá“, oranžová „Energetic“ a zelená „Garden“ mu od linie
Life můžete dodat zcela nezaměnitelný vzhled a vytvořit z něj stylovou ikonu. SO

03 Preferujete decentní barvy a sportovní styl? Pak byste se měli rozhodnout pro
volitelný designový paket „Černá“. Díky akcentům v interiéru, jako je dekor v kombinaci černé barvy ve vysokém lesku a šedé, se každá jízda ve Vašem voze T-Cross
promění v nezapomenutelný zážitek. SO

02 Síla spočívá v přírodě. Jestliže je to i Vaše motto, pak správnou volbou pro Vás
je volitelný designový paket zelená „Garden“. Střední plochy sedadel a vnitřní plochy jejich zvýšených boků jsou vyvedeny v kombinaci barev tyrkysové, oranžové
a šedé „Platinum“. Dekor „Transition“ ve 3D designu v kombinaci černé barvy leštěné do vysokého lesku a šedé umocňuje přírodní atmosféru interiéru. SO
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Pro ty, kteří se nechtějí
přizpůsobovat.
Nepřipouštíte žádné kompromisy, když se jedná o realizaci Vašich
představ? S novým vozem T-Cross Style ani nemusíte, protože tato linie
splňuje vysoké nároky na komfort a má i mnoho atraktivních vizuálních
detailů.

01 Nový T-Cross ve výbavové linii Style Vám přináší
spoustu komfortu, ke kterému přispívají například
přední sportovně-komfortní sedadla, která jsou velmi
pohodlná a šetří Vaše záda. Díky integrovanému
vyhřívání pak budete ideálně připraveni na chladné
dny. Pro ty horké je k dispozici klimatizace „Clima-

tronic“, která je rovněž součástí sériové výbavy.
Vytvoření té správné světelné atmosféry v interiéru
pak zajistí osvětlení „Ambiente“. Jeho součástí jsou
rovněž dekory „Lizard“, se kterými jsou sladěny také
leštěné kryty na středové konzole. ST

01
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Každodenní realita:
pozornost okolí.
S novým vozem T-Cross ve výbavové linii Life budete ještě častěji
středem pozornosti. A není se co divit, protože jeho atraktivní prvky,
kterých je celá řada, prostě nelze ignorovat.

01 Ve výbavové linii Life se budete od počátku cítit
velmi pohodlně: K úhlednému interiéru přispívají
stylové dekory „Pineapple“. Další prvky, jako klimatizace, multifunkční volant nebo multifunkční ukazatel
„Plus“, promění každou jízdu na příjemný zážitek. LF

02 Volitelné bederní opěrky zajistí, že cestování ve
voze T-Cross bude velmi šetrné pro Vaše záda. V průběhu jízdy ulehčují Vašim zádům a přispívají k optimální pozici při sezení. Při cestování na dlouhé vzdálenosti pak bederní opěrky uvolňují zádové svalstvo
a současně šetří páteř. SO
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01

02
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Správný typ
pro správné týpky.
Již sériová výbava nového vozu T-Cross obsahuje celou řadu atraktivních detailů, které rozhodně nelze označit jako obyčejné. Ostatně
stejně jako jeho řidiče.

01 Užijte si vysokou úroveň kvality. K Vašemu komfortu a bezpečnosti přispívá
celá řada prvků výbavy, jako např. variabilní lavice zadního sedadla, sériové rádio
„Composition Colour“ nebo asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu „Lane
Assist“. S
02 Integrovaný systém nouzového volání eCall Vám pomůže v případě vážné
dopravní nehody. V nouzové situaci naváže Váš nový T-Cross automaticky nebo
po stisku tlačítka spojení s pracovníkem lokálního řídicího centra a předá mu
důležité informace, které získal v rámci možností systému. Data jsou dále přesměrována rychlé záchranné službě. S

01
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Sem rádi nastoupí
i milovníci pláží.
Ten, kdo chce občas opustit stereotyp všedních dnů, potřebuje průvodce, který je flexibilní, spolehlivý a připravený na každé dobrodružství.
Vítejte v novém voze T-Cross.

01 Další přínos pro komfort: Zvýšená poloha předních sedadel Vám usnadňuje
nastupování i vystupování a zajišťuje lepší přehled o situaci okolo automobilu.
Sedadlo spolujezdce se zcela sklopným opěradlem Vám pak zajistí místo – zejména v případě, že často potřebujte přepravovat dlouhé a kompaktní předměty.
LF

ST

02 Analogové přístroje patří minulosti. Digitální panel „Active Info Display“
s vysokým rozlišením Vám poskytne mnohem více informací než jenom aktuální
rychlost a množství paliva v nádrži. SO

01
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Spontánnost představuje
vždy dobrý plán.
Život přináší spoustu překvapení. To je dobře, protože nový T-Cross
má vždy připravené spontánní řešení. Díky zcela sklopnému opěradlu
sedadla spolujezdce, posuvné lavici zadního sedadla a objemu zavazadlového prostoru až 455 litrů je dostatečně flexibilní pro vše, co zkrátka
nebylo v plánu.

LF

ST

01 Praktický Jumbobox mezi předními sedadly je
více než jenom pouhá nastavitelná loketní opěrka.
Nabízí místo pro mnoho drobností, které potřebujete
mít po ruce, např. kapesníky nebo nápoj k občerstvení. Ke komfortu cestujících na zadních místech
pak přispívají dva USB porty na zadní straně Jumboboxu. LF ST
02 Ať už se jedná o nákupní tašky nebo o velké cestovní zavazadlo, lavice zadního sedadla a zavazadlový
prostor nabízejí spoustu místa a velkou flexibilitu pro
zajištění Vašich aktuálních potřeb. Variabilní lavici
zadního sedadla lze vcelku posunout úplně dopředu
nebo celou, resp. jen její asymetrickou část, sklopit
a vytvořit tak naprosto rovnou ložnou plochu. Je to
zcela na Vás. S

01

02
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Chytrý mobilní telefon
a chytrý automobil.
Díky výbavě zajišťující konektivitu si Váš nový T-Cross okamžitě porozumí s Vaším chytrým mobilním telefonem. Další inovativní výbava, jako
např. digitální panel „Active Info Display“, Vám pak zajistí příjemný pocit,
že sedíte v tom správném automobilu.

SO
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Konektivita
Díky svému chytrému mobilnímu telefonu jste téměř stále online. Proč by tomu mělo být

02 Chytré spojení s Vaším novým vozem T-Cross:
Volkswagen Connect. Bezplatná aplikace Volkswagen
Connect v kombinaci s jednotkou DataPlug²⁾ Vám
umožní přístup k důležitým datům vozu. Vy tak na
svém chytrém mobilním telefonu budete mít dobrý
přehled o Vašem automobilu. Po snadné instalaci
aplikace Volkswagen Connect se díky propojení přes
protokol bluetooth Váš T-Cross velmi rychle promění
na tzv. Connected Car. Aplikace navíc představuje
perfektní doplnění funkcí mobilních služeb online
Car-Net „Guide & Inform“. Na Vašem chytrém mobilním telefonu si vždy můžete prohlédnout informace,
jako je stav počítadla kilometrů, nadcházející termíny
servisních prohlídek nebo aktuální varovná upozornění a doporučení údržby. V případě poruchy lze přímo
z aplikace kontaktovat horkou linku Volkswagen v příslušné zemi, která je k dispozici 24 hodin denně, nebo
nejbližší servis Volkswagen. Díky digitální knize jízd
budete mít přehled o posledních cestách a pomocí
monitoru čerpání paliva můžete sledovat Vaše průběžné náklady. A pro větší zábavu můžete na svých
každodenních trasách sbírat body a trofeje. Více
informací o funkcích Volkswagen Connect najdete
na adrese vwconnect.com. SO

jinak ve Vašem voze T-Cross? Car-Net „Guide & Inform“ Vám usnadní život za volantem
a umožní Vám pohodlněji dosáhnout cíle Vaší cesty. Velmi brzy zjistíte, že užitečné informace a praktické funkce jsou pro Vás nepostradatelné. A díky aplikaci Volkswagen Connect
budete mít vždy přehled o všech důležitých informacích o Vašem voze T-Cross.

01

SO

01 Lepší orientace a aktuální informace: Paket služeb Car-Net „Guide & Inform“¹⁾ lze využívat prostřednictvím navigačního systému „Discover Media“, který
je součástí výbavy na přání. Paket Vám otevírá nové
možnosti využití výhod internetu při cestování ve
Vašem voze Volkswagen. Díky připojení k síti můžete
využívat ta nejaktuálnější data. Vytvoří-li se někde
například dopravní zácpa, nebo naopak dojde k jejímu
uvolnění, dozvíte se to online téměř v reálném čase.
Mimořádně komfortní je také to, že trasa Vaší cesty se
automaticky přizpůsobí aktuální situaci. Car-Net Vám
prostřednictvím služby Vyhledávání zvláštních cílů
online umožní vyhledat také celou řadu restaurací
i dalších zajímavých míst podél trasy Vaší cesty.
Můžete si nechat zobrazit počet volných parkovacích
míst v parkovacích domech, stejně jako nejbližší
čerpací stanice s aktuálními cenami pohonných hmot.
Služba Import destinace online Vám umožňuje poslat
si do navigace vozu cíle, které jste si vyhledali ve Vaší
kanceláři, doma nebo na Vašich cestách. SO

1) Využívání mobilních služeb online „Car-Net“ je podmíněno uzavřením separátní smlouvy se společností Volkswagen AG. Zákazník má po převzetí
vozidla 90denní lhůtu na jeho zaregistrování na adrese https://www.volkswagen-carnet.com. Při pozdější registraci se zkracuje doba trvání bezplatného využívání služeb. Využívání mobilních služeb online Car-Net „Guide & Inform“ je možné pouze v kombinaci s navigačním systémem
„Discover Media“, který je součástí výbavy na přání. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení umožňující přístup k internetu (např. chytrý
mobilní telefon), které je schopné fungovat jako wifi hotspot. Alternativně je v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“ možné využít
přístupový bod Car-Stick LTE, který rovněž může zajistit bezproblémový přístup k internetu pro Váš navigační systém a v automobilu může vytvořit
wifi hotspot. Mobilní služby online „Car-Net“ jsou přístupné pouze na základě stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem
a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Při využívání mobilních služeb online „Car-Net“ se z důvodu velkého
objemu přenášených dat důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální sazbou za datové přenosy. Dostupnost služeb
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03 Rozšiřte možnosti Vaší kabiny – rozhraní Car-Net
App Connect umožňuje sledovat a ovládat aplikace
běžící na Vašem chytrém mobilním telefonu pomocí
dotykové obrazovky infotainment systému. K dispozici máte tři inovativní technologie – Apple CarPlay™,
Android Auto™ od firmy Google a MirrorLink®, které
Vám přinášejí další užitečné i zábavní funkce. ST SO

03

04

04 Telefonní rozhraní „Comfort“ umožňuje pohodlné telefonování v průběhu jízdy. Mimořádně praktická je integrovaná odkládací přihrádka s funkcí
indukčního nabíjení a také spojení s vnější anténou
vozu pomocí indukční vazby, které zajistí velmi
dobrou kvalitu hovoru při telefonování přes hands
free sadu. Tu lze pohodlně ovládat pomocí multifunkčního ukazatele, multifunkčního volantu nebo
prostřednictvím dotykového displeje rádia. SO
05 Wifi hotspot pro neomezený přístup k internetu³⁾
lze ve Vašem voze Volkswagen vytvořit také prostřednictvím přístupového bodu CarStick LTE, který v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“
zajistí v interiéru Vašeho vozidla online připojení. Protože CarStick LTE obsahuje vlastní SIM kartu (SIM
karta není součástí dodávky), lze wifi hotspot i mobilní služby online Car-Net „Guide & Inform“ využívat
nezávisle na Vašem chytrém mobilním telefonu,
u kterého byste jinak museli aktivovat funkci wifi
hotspotu (tethering). SO

02

„Guide & Inform“ se může v jednotlivých zemích lišit. Smlouva na uvedené služby se uzavírá na dobu určitou a její obsah se v průběhu trvání může
měnit. Bližší informace o mobilních službách online získáte na adrese https://www.volkswagen-carnet.com nebo u Vašeho prodejce automobilů
Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.
2) Jednotku DataPlug získáte u prodejce automobilů Volkswagen. Bližší informace o funkcích aplikace, o kompatibilitě s dalšími modely od roku
výroby 2008 a odpovědi na často kladené otázky najdete na adrese https://www.vwconnect.com.
3) V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při odesílání a příjmu dat z internetu (zejména v zahraničí) vznikat
dodatečné náklady (např. za roaming). Originální příslušenství Volkswagen® proto důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu
s paušální sazbou za datové přenosy. Více informací o využívání mobilních zařízení a systému Car-Net najdete v palubní literatuře Vašeho vozu
Volkswagen.

05
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Multimédia

07

08

07 Rádio „Composition Media“ je vybaveno barevným dotykovým displejem
s přibližovacím senzorem, úhlopříčkou 20,3 cm (8 palců) a CD přehrávačem
s podporou hudebních formátů MP3 a WMA. Multimediální zážitek, který tento
systém zaručuje, pak zprostředkovává šest reproduktorů. K jeho výbavě dále patří
jeden slot na SD kartu, jeden USB port a protokol bluetooth pro připojení mobilního telefonu. ST SO
08 Rádio „Composition Colour“ s barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou
16,5 cm (6,5 palce) je vybaveno dvěma reproduktory a jedním slotem na SD kartu.
S

06

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 111 do 115; energetická třída: B.
Sériová výbava S Sériová výbava T-Cross Life LF Sériová výbava T-Cross Style ST Výbava za příplatek SO

06 Navigační systém „Discover Media“ pro rádio
„Composition Media“ je vybaven barevným dotykovým TFT displejem se senzorem přiblížení a úhlopříčkou 20,3 cm (8 palců), předinstalovanými mapami
Evropy, CD přehrávačem s podporou formátů MP3,
AAC a WMA a šesti reproduktory. Dále disponuje
dvěma sloty na SD karty, USB portem a protokolem
bluetooth pro připojení mobilního telefonu. Díky
službám online Car-Net budete mít na Vašich cestách
to nejlepší připojení k internetu. SO

LF

09 Hudba bez basů Vám nedělá radost? Audiosystém „beats“, který byl navržen
specialisty firmy BeatsAudio, Vám umožní, abyste si na všech místech Vašeho
nového vozu T-Cross mohli užívat prvotřídní zvuk. O vibrace celého těla v rytmu
hudby se pak postará subwoofer¹⁾, který reprodukuje ty nejhlubší basy. Signál
pro všechny reproduktory zajišťuje osmikanálový zesilovač s výkonem 300 wattů,
který je dostatečně silný na to, aby přivedl k nadšení Vás i Vaše spolucestující. SO

09
1) Objem zavazadlového prostoru se zabudovaným subwooferem je 375 litrů.
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Vybočujte z řady, ale
ne z jízdního pruhu.
Jdete raději svou vlastní cestou? Nový T-Cross Vás v tom bude podporovat. Díky celé řadě asistenčních systémů, jako např. asistentu pro
udržování vozu v jízdním pruhu „Lane Assist“, Vám pomůže zvládnout
kritické jízdní situace, nebo dokonce zcela zabrání jejich vzniku.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 111 do 115; energetická třída: B.
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Asistenční systémy

Na cestě k autonomnímu řízení:
Volkswagen IQ.DRIVE.

IQ.DRIVE je souhrnné označení pro všechny inteligentní asistenční systémy vozů Volkswagen. Rovněž v novém voze T-Cross je využita celá
řada těchto inovativních technologií. Poskytují Vám ještě více komfortu

IQ.DRIVE je souhrnné označení pro všechny inteligentní asistenční sys-

měly patřit minulosti. Jízda s asistencí, tak, jak ji

a bezpečnosti a jízda automobilem tak může být mnohem uvolněnější.

témy vozů Volkswagen. Nejen pro ty, které již dnes existují, ale i pro

známe v současnosti, je jen dalším krokem na cestě

systémy, které jsou vyvíjeny pro budoucí využití, nebo ty, jejichž aplikace

k plně autonomnímu řízení v budoucnosti.

v budoucnosti je předmětem výzkumu. IQ.DRIVE je současně také syno01

nymem pro inovativní ideje s jasným zaměřením – a to na Váš komfort

01 „Blind spot“ senzor Vás v průběhu jízdy prostřednictvím LED signalizace ve
vnějším zpětném zrcátku varuje před automobily, které se nacházejí v tzv. „mrtvém
úhlu“.¹⁾ Asistent pro „vyparkování“ monitoruje při couvání z řady stojících vozidel
prostor za Vaším vozem a varuje Vás před vozidly v příčném směru.¹⁾ SO

a Vaši bezpečnost. Asistenční systémy jsou v rámci daných možností již
v současnosti přínosem, pokud jde o zabránění nehodě, usnadnění řízení a zvýšení pohodlí při jízdě. Příkladem může být adaptivní tempomat
ACC, který automaticky přizpůsobí Vaši rychlost rychlosti vozu jedoucího
před Vámi a přitom od něj udržuje Vámi nastavený odstup. Nebo v případě potřeby brzdí, a to až do úplného zastavení. Vše probíhá zcela
automaticky. IQ.DRIVE však na sebe upozorní nejenom v průběhu jízdy.
Parkovací asistent Vám pomáhá například při hledání vhodného parko-

02

02 Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu
„Lane Assist“ od rychlosti 60 km/h rozpozná situaci,
kdy vozidlo neúmyslně opouští vyznačený jízdní
pruh¹⁾, a prostřednictvím protipohybu řízení vrátí
pozornost řidiče k dění na vozovce.¹⁾, ²⁾ S

03

03 Systém ParkPilot Vás pomocí akustických signálů
a grafického zobrazení na displeji infotainment systému varuje před překážkami před i za vozem.¹⁾ Součástí
systému je také funkce brzdění při manévrování, která
při couvání do rychlosti 10 km/h zabrzdí vozidlo a zabrání tak potenciální kolizi nebo alespoň zmírní její
následky.¹⁾ Funkci brzdění při parkování lze aktivovat
pomocí tlačítka také při jízdě vpřed. ST SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 111 do 115; energetická třída: B.
Sériová výbava S Sériová výbava T-Cross Life LF Sériová výbava T-Cross Style ST Výbava za příplatek SO

04

04 Adaptivní tempomat ACC přizpůsobí Vaši rychlost rychlosti vozu jedoucího před Vámi, a to až do
nastaveného maximálního limitu³⁾, a udržuje od něj
přednastavený odstup.¹⁾ ST SO

05

vacího místa. A samozřejmě také při následném parkování nebo při

05 Zpětná kamera Vám pomáhá při couvání.¹⁾ Obraz
z kamery, jejíž objektiv snímá prostor za vozidlem, je
přenášen na displej rádia nebo navigačního systému.
ST

vyjíždění. Díky IQ.DRIVE si uvědomíte technologický pokrok v mnoha

1) V rámci možností daných systémem.
2) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven
odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.
3) Až do rychlosti max. 210 km/h.

oblastech a současně si vytvoříte ucelenou představu o mobilitě

SO

budoucnosti. Nehody typické pro popojíždění v dopravní zácpě by tak
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R-Line
Většina z nás se ráda prezentuje sportovním způsobem. Díky volitelným
paketům R-Line a R-Line „Exteriér“ to pro Vás bude velmi snadné.

SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 111 do 115; energetická třída: B.
Sériová výbava S Sériová výbava T-Cross Life LF Sériová výbava T-Cross Style ST Výbava za příplatek SO
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R-Line „Exteriér“
Díky výbavě R-Line „Exteriér“ s výraznými sportovními detaily budete centrem pozornosti.
Od dynamické čelní partie s černou mřížkou chladiče, nárazníkem v černé barvě ve vysokém
lesku a černými lemy blatníků až po atletickou zadní partii s difuzorem v R-Line designu
a spodním dílem nárazníku lakovaným v barvě vozu. Dalším atraktivním detailem pak jsou
přídavné díly dveří v R-Line stylu a designové lišty s logem „R-Line“ na bocích a předních
dveřích.

01

SO

01 Ať se rozhodnete pro 17" kola z lehké slitiny
„Sebring“ nebo pro 18" kola z lehké slitiny „Nevada“,
díky bohaté nabídce kol z lehké slitiny bude Váš nový
T-Cross vždy přitahovat pohledy okolí. SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 111 do 115; energetická třída: B.
Sériová výbava S Sériová výbava T-Cross Life LF Sériová výbava T-Cross Style ST Výbava za příplatek SO
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R-Line
Rovněž interiér nového vozu T-Cross zapůsobí díky atraktivním detailům
výbavy R-Line ještě sportovnějším způsobem. K nim patří např. multifunkční sportovní volant v kůži s logem „R-Line“ a ozdobnými švy,
plochy pedálů z ušlechtilé oceli, stejně jako sportovně komfortní sedadla s potahovou látkou „Carbon Flag“. Nastupte si a nechte se okouzlit
vysoce kvalitní výbavou interiéru.

SO

02 Sportovní: Vnitřní plochy zvýšených boků z mikrovlákna „Art Velours“ a vyšitá loga „R-Line“. SO
03 Elegantní: Přední nástupní prahové lišty s logem
„R-Line“. SO

02

03

04 Vysoce kvalitní: Interiér s detaily výbavy R-Line
a dekory „Race“. SO

04

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 111 do 115; energetická třída: B.
Sériová výbava S Sériová výbava T-Cross Life LF Sériová výbava T-Cross Style ST Výbava za příplatek SO
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Originální příslušenství Volkswagen®

02

03

02 Nástupní prahové lišty z vysoce kvalitního hliníku
s nápisem „T-Cross“ nejenom chrání exponovaný prostor prahů dveří před poškozením, ale jsou i vizuálně
atraktivním detailem. Sada obsahuje dvě lišty pro
prahy předních dveří. SO
03 Ochrana nákladové hrany se vzhledem ušlechtilé oceli je vizuálně zajímavým prvkem a současně
chrání lak při nakládání a vykládání. SO
04 Ochranná lišta hrany dveří zavazadlového prostoru se vzhledem chromu je atraktivním i praktickým detailem. Její montáž je velmi snadná, pouze se
nalepí na hranu dveří. SO
04

01

01 Originální příslušenství Volkswagen® zajistí
výrazný vzhled offroad: Stupačky s protiskluzovým
povrchem ze stříbrně eloxovaného hliníku dodají
vozu ještě markantnější a robustnější vzhled. SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 111 do 115; energetická třída: B.
Sériová výbava S Sériová výbava T-Cross Life LF Sériová výbava T-Cross Style ST Výbava za příplatek SO
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06 Nosič jízdních kol z aerodynamicky tvarovaných
plastových profilů s držákem rámu kola byl testován
ve zkouškách City-Crash. Snadno se instaluje na příčníky. SO
07 Stabilní střešní box v černé barvě ve vysokém
lesku je vyrobený z vysoce kvalitního plastu. Je uzamykatelný a pomocí rychloupínacího mechanismu se
snadno upevňuje na příčníky. Box lze otevřít jak ze
strany řidiče, tak i spolujezdce a díky velkému úhlu
otevření umožňuje velmi snadné nakládání i vykládání přepravovaných věcí. Střešní boxy se dodávají
v objemech 340 a 460 litrů. SO

06

05

05 Nosič jízdních kol „Premium“ byl speciálně vyvinutý pro transport dvou jízdních kol, resp. elektrokol.
Nosič se automaticky upevňuje na kouli tažného zařízení jednoduchým sklopením nosných lišt. Je velmi
lehký a jeho světla mají atraktivní design. Inovativní
odnímatelné distanční držáky s pojistkou proti odcizení zajišťují velmi snadné upevnění kol na nosiči
v požadované pozici. Po sešlápnutí aretačního pedálu
lze nosič sklopit velmi daleko od automobilu (maximální úhel sklopení je 90°) a zajistit tak i u vozů s velkými zadními výklopnými dveřmi bezproblémový přístup do zavazadlového prostoru. Nosič lze v případě,
že není potřebný, kompletně složit do kompaktního
tvaru a uložit do zavazadlového prostoru. Zajímavým
detailem nosiče jízdních kol „Premium“ je originální
panel pro upevnění poznávací značky s nápisem
„Volkswagen“. K nosiči se na přání dodávají také
transportní tašky, které jej chrání před poškozením,
a nájezdové lišty, které usnadňují nakládání těžkých
jízdních kol. SO

07

08 Příčníky představují systémovou základnu pro
všechny střešní nástavby. Jsou lehké, stabilní a lze je
rychle připevnit k podélným střešním nosníkům. Díky
bezpečnostním uzávěrům jsou spolehlivě chráněny
proti odcizení a Vy jste tak ušetřeni nepříjemných
překvapení. SO
09 Ať už je důvodem přívěs pro motorový člun, karavan nebo pouze další místo, k tomu, abyste mohli
připojit přívěs, potřebujete vhodné příslušenství.
Tažné zařízení se dodává jako pevné nebo jako odnímatelné. Třináctipólová elektrická sada, která je součástí dodávky, zajišťuje elektrické připojení přívěsu
i jeho bezpečný provoz. SO

08

09

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 111 do 115; energetická třída: B.
Sériová výbava S Sériová výbava T-Cross Life LF Sériová výbava T-Cross Style ST Výbava za příplatek SO
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14 Vysoce kvalitní textilní koberce „Premium“
s nápisem „T-Cross“ jsou vyrobené z odolného hustě
tkaného veluru s oděruvzdorným protiskluzovým
povrchem a doplněné ozdobným bílým lemem. Zkrášlují prostor pro nohy a chrání jej před znečištěním.
SO

15 Textilní koberce „Optimat“ kombinují vlastnosti
pryžových koberců s elegancí koberců textilních. Jsou
přesně přizpůsobené tvarům podlahy. Jejich zvýšený
okraj spolehlivě zadrží nečistoty i vlhkost na jejich
ploše. Díky integrovanému systému upevnění v podlaze vozu a protiskluzovému povrchu rubové strany
jsou koberce spolehlivě zajištěny proti pohybu. SO

10 Deflektory, které jsou vyrobeny z vysoce kvalitního recyklovatelného akrylátu, jsou stabilní při průjezdu automyčkou. Díky optimálnímu větrání zlepšují
klima uvnitř vozu a tím i Váš komfort při jízdě. Vy si
tak můžete užívat cirkulující čerstvý vzduch, a to
i v případě, že venku prší nebo sněží. V horkých dnech
se pak zbavíte nepříjemného přehřívání interiéru. SO

16 Vysoce kvalitní ochranné fólie na nástupní prahy
chrání lak exponovaného prostoru dveří a přispívají
k individuálnímu vzhledu automobilu. Barva: černá/
stříbrná. Sada obsahuje čtyři fólie pro prahy předních
a zadních dveří. SO

10

14

15

16

17

17 Mimořádně odolné lapače nečistot pro přední
i zadní kola chrání Váš automobil i ty, kteří jedou za
Vámi, před zvířenými nečistotami, vodou i nebezpečnými odletujícími kamínky. SO

11

11 Ochrana nákladové hrany z transparentní fólie
spolehlivě chrání lak před poškozením při nakládání
a vykládání zavazadel. SO
12 Pěnová vložka do zavazadlového prostoru s protiskluzovým povrchem je přesně přizpůsobená jeho
tvarům a spolehlivě jej chrání před znečištěním
a vlhkostí. Není-li potřebná, lze ji srolovat do kompaktního tvaru a uložit. Dodává se pro T-Cross s variabilní i nízkou podlahou zavazadlového prostoru. SO

12

13

13 Měkký a šetrný velur na lícové straně a robustní
protiskluzové plastové nopy na rubu. Oboustranný
koberec do zavazadlového prostoru je přesně přizpůsobený jeho tvarům a pro každý transport choulostivých, znečištěných nebo mokrých předmětů má
připravený vhodný povrch. Integrovaná ochrana
nákladové hrany ji po vyklopení chrání při nakládání
a vykládání zavazadel. SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 111 do 115; energetická třída: B.
Sériová výbava S Sériová výbava T-Cross Life LF Sériová výbava T-Cross Style ST Výbava za příplatek SO
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18

19

20

18 V dětské sedačce G2-3 ISOFIT s odnímatelným
opěradlem mohou bezpečně a pohodlně cestovat děti
od 15 do 36 kilogramů (od 3 do 12 let). Díky výškově
nastavitelné opěrce hlavy, jež zajišťuje oporu při
spaní, a individuálnímu nastavení sklonu a výšky ji lze
variabilně přizpůsobit postavě dítěte. Ukotvení sedačky ve voze zajišťují upevňovací body ISOFIX. Dítě je
v sedačce zajištěno tříbodovým bezpečnostním
pásem. Na kompletní nabídku dětských sedaček se
prosím informujte u Vašeho prodejce automobilů
Volkswagen. Potah sedadla chrání sedadlo před
znečištěním a opotřebením dětskou sedačkou nebo
jinými předměty. Snadno se čistí, má protiskluzový
povrch a je doplněn praktickými síťovými kapsami.
SO

19 Občerstvení, které si vezete s sebou, bude mít
vždy tu správnou teplotu: Chladicí termoizolační box
lze jednoduše připojit k zásuvce v automobilu nebo
doma. Box má objem cca 25 litrů a umožňuje transport dvoulitrových lahví ve vertikální poloze. SO

21

22

24

23

25

20–25 Praktický, komfortní a flexibilní: Inovativní
modulární cestovní a komfortní systém otevírá široké
spektrum možností. Přispívá k uklizenému a přehledně uspořádanému interiéru. Věci, které jsou pro cestující na zadních místech důležité, jsou navíc vždy
v dosahu, resp. je lze snadno ovládat. Systém se
skládá ze základního modulu, který se upevňuje na
nosnou konstrukci opěrek hlavy předních sedadel,
a různých doplňkových modulů, které lze objednat
zvlášť. Mezi ně patří například přenosné ramínko
na šaty¹⁾, robustní závěsy na tašky¹⁾, otočný držák
tabletu pro modely od různých výrobců, nový držák
akční kamery nebo nastavitelný sklopný stolek
s držákem nápojů²⁾. Přestávky v průběhu cestování
se tak promění na potěšení z komfortu. Všechny
moduly je možné v případě potřeby snadno upevnit
k základnímu držáku a lze je navzájem flexibilně
měnit. SO

26 Konečně pohodlné a bezpečné nabíjení v automobilu. Rozhraní DUCI (Double-USB-Charger-Insert)
umožňuje rychlejší nabíjení Vašich mobilních přístrojů
přes dva USB porty. Rozhraní DUCI se pouze jednoduše zapojí do cigaretového zapalovače. Díky svému
speciálnímu designu je optimálně integrováno do
interiéru Vašeho vozu. Bílé LED diody vypadají nejenom dobře, ale ve tmě Vám pomohou USB konektor
rychle najít. SO
27 Pomocí kabelu USB premium můžete k infotainment systému Vašeho vozu pohodlně připojit chytrý
mobilní telefon nebo jiné mobilní zařízení. Ideálním
způsobem pak můžete využívat např. softwarové rozhraní App-Connect. Současně přitom dochází k nabíjení baterie připojeného přístroje. Kabel s délkou
30 nebo 70 cm má vysoce kvalitní textilní opláštění
a chromované konektory s logem Volkswagen.
Dodává se buď s micro-USB, USB-C nebo s Apple
Lightning. SO

26

27

28 Univerzální čtecí LED lampička se připojí do
cigaretového zapalovače a poskytuje světelný tok
20 lumenů při spotřebě energie pouhý jeden watt.
Nastavitelný husí krk umožňuje velmi přesné nasměrování lampičky. SO
29 Univerzální držák chytrého mobilního telefonu
„Smartphone-Claw“ zaručuje bezpečné uložení
Vašeho mobilu. Tříbodové upínací čelisti držáku
umožňují bezpečné uchycení zařízení až do velikosti
158 x 78 x 7 mm (výška x šířka x hloubka). SO
1) Lze použít pouze v případě, že na daném místě zadního sedadla
necestuje žádný pasažér.
2) Stolek musí být v průběhu jízdy zavřený v případě, že na daném
místě zadního sedadla sedí cestující.

29

28

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 111 do 115; energetická třída: B.
Sériová výbava S Sériová výbava T-Cross Life LF Sériová výbava T-Cross Style ST Výbava za příplatek SO
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Potahy sedadel & dekory

01

03

02

01

04

01
02
03
04
05
06
07

05

Látkové potahy „Basket“⁴⁾ titanově černá 1JW S
Látkové potahy „Triangle Ties“ titanově černá 3KC LF
Látkové potahy „Hexalink“ titanově černá 1MW ST
Látkové potahy „Diag“ šedá „Neutral“ a titanově černá 4BS SO
Látkové potahy „Diag“¹⁾ titanově černá a oranžová/šedá „Ceramique“ 4BP
Látkové potahy „Diag“²⁾ tyrkysová „Makena“ 4BI SO
Látkové potahy R-Line „Carbon Flag“³⁾ černá a šedá „Kristall“ 1CX SO

06

02

07

03

SO

1) Dodávají se pouze jako součást designového paketu oranžová „Energetic“.
2) Dodávají se pouze jako součást designového paketu zelená „Garden“.
3) Nabídka firmy Volkswagen R GmbH. Více informací získáte na adrese www.volkswagen.com.
4) Nejsou v nabídce pro Českou republiku.

01
02
03
04
05
06

Dekor „Lizard“ „Shadow Steel“ a černá 8DP ST
Dekor „Transition“¹⁾ černá a oranžová „Energetic“ 9GD
Dekor „Transition“²⁾ černá a šedá „Platinum“ 9GE SO
Dekor „Soft Tell“ 82V S
Dekor „Pineapple“ „Deep Iron“/stříbrná 7AB LF
R-Line-Dekor „Race“³⁾ 7CY SO

04

05

06

SO

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou vyjádřit krásu a příjemnost čalounění a dekorů ani sytost a brilanci laků tak,
jak vypadají ve skutečnosti. Vyobrazení ukazují základní modely sedadel, které se mohou odlišovat od vysoce kvalitních variant dodávaných na přání.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 111 do 115; energetická třída: B.
Sériová výbava S Sériová výbava T-Cross Life LF Sériová výbava T-Cross Style ST Výbava za příplatek SO
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Laky & kola

01

02

03

04

01
02
03
04
05
06
07
08
09
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11
12
13
14
15
16

16" ocelová kola „Dublin“⁵⁾ s celoplošnými kryty S
16" kola z lehké slitiny „Belmont“ LF
16" kola z lehké slitiny „Merano“⁴⁾ ve stříbrné barvě „Brillant“ SO
16" kola z lehké slitiny „Rochester“ v černé barvě s leštěným povrchem SO
17" kola z lehké slitiny „Chesterfield“ ST
17" kola z lehké slitiny „Bangalore“ SO
17" kola z lehké slitiny „Manila“ v černé barvě s leštěným povrchem SO
17" kola z lehké slitiny „Manila“ ¹⁾ v oranžové barvě „Energetic“ SO
17" kola z lehké slitiny „Manila“ ²⁾ v zelené barvě „Garden“ SO
17" kola z lehké slitiny „Sebring“ ³⁾ v šedém metalickém laku, Volkswagen R SO
18" kola z lehké slitiny „Köln“ v černé barvě s leštěným povrchem SO
18" kola z lehké slitiny „Köln“ ¹⁾ v oranžové barvě „Energetic“ SO
18" kola z lehké slitiny „Köln“ ²⁾ v zelené barvě „Garden“ SO
18" kola z lehké slitiny „Funchal“ ve stříbrné barvě „Glam“ SO
18" kola z lehké slitiny „Funchal“ v barvě „Adamantium Dark“ SO
18" kola z lehké slitiny „Nevada“ ³⁾ v černé barvě s leštěným povrchem, Volkswagen R

01

02

03

04

05

06

SO

1) Tato kola z lehké slitiny se dodávají pouze jako součást designového paketu oranžová „Energetic“.
2) Tato kola z lehké slitiny se dodávají pouze jako součást designového paketu zelená „Garden“.
3) Nabídka firmy Volkswagen R GmbH. Další informace získáte na adrese www.volkswagen.com.
4) Originální příslušenství Volkswagen®
5) Nejsou v nabídce pro Českou republiku.
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Bílá „Pure“ základní lak 0Q SO
Šedá „Urano“ základní lak 5K S
Černá „Schwarz“ základní lak A1 SO
Červená „Flash“ základní lak D8 SO
Modrá „Dark Petrol“ základní lak 5M SO
Tyrkysová „Makena“ metalický lak 0Z SO
Oranžová „Energetic“ metalický lak 4M SO
Modrá „Reef“ metalický lak 0A SO
Stříbrná „Reflex“ metalický lak 8E SO
Béžová „Copper“ metalický lak J7 SO
Šedá „Limestone“ metalický lak Z1 SO
Černá „Deep“ lak s perleťovým efektem 2T

07

10

SO

Vyobrazení na této straně ukazují nový T-Cross Style.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 111 do 115; energetická třída: B.
Sériová výbava S Sériová výbava T-Cross Life LF Sériová výbava T-Cross Style ST Výbava za příplatek SO

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami.
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Objevte svět automobilů
Volkswagen.
Autostadt ve Wolfsburgu je skvělým místem pro
objevitelskou výpravu do světa mobility. Navštivte
proto společně se svou partnerkou, rodinou nebo
přáteli automobilový svět se značkou Volkswagen
ve Wolfsburgu, který je komunikační platformou
koncernu Volkswagen. Na dvaceti osmi hektarech
plochy mezi lagunami se můžete seznámit s rozmanitými atrakcemi tohoto jedinečného světa
automobilů.
V Autostadtu můžete navštívit výstavu AUTOWERK,
která mapuje historii výroby automobilů Volkswagen,
nebo se zde můžete seznámit s novinkami, které se
týkají tématu udržitelného rozvoje, a v této souvislosti můžete zhlédnout výstavu LEVEL GREEN.
Můžete žasnout i nad tím, jak si Vaši nejmenší udělají dětský řidičský průkaz, nebo si na terénním či
bezpečnostním polygonu můžete ověřit své řidičské
dovednosti.
Autostadt, který je prezentačním centrem automobilky Volkswagen, se nachází na pozemcích o rozloze
28 ha v těsném sousedství výrobních hal ve Wolfsburgu. Do provozu byl uveden před jednadvaceti lety
v roce 1998. V jeho areálu mají své samostatné pavilony všechny koncernové značky, tedy Audi, Bentley,
Lamborghini, Scania, Seat, Škoda, Volkswagen
a Volkswagen Užitkové vozy. Zcela v souladu s výjimečným charakterem značky se automobilka
Volkswagen v Autostadtu prezentuje originálním
pavilonem ve tvaru kostky, ve kterém se ukrývá
koule fascinujících rozměrů.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 111 do 115; energetická třída: B.

Koule a krychle (nebo kruh a čtverec) jsou odvěkými
symboly racionální dokonalosti a zároveň představují
výzvu k neustálému zlepšování a hledání nových cest
a postupů – právě proto zvolili architekti pro pavilon
automobilky Volkswagen toto symbolické emotivní
pojetí. Unikátem pavilonu značky Volkswagen je sférické kino ukrývající se právě v kouli o průměru osmnáct metrů. V kině, ve kterém diváci sedí v kruhu ve
spodní části koule, běží sedmiminutový film o věčném lidském hledání cesty za uznáním a úspěchem.

Volkswagen Magazín Vás vezme na digitální prohlídku
okouzlujícího světa mobility v nových dimenzích.
Magazín, který byl speciálně vyvinutý pro internet
a iPod, Vám umožní poutavým způsobem zažít produkty, akce, sponzoring a životní styl světa automobilů Volkswagen. Seznamte se s novodobou virtuální
realitou světa Volkswagen – stáhněte si ji jako aplikaci v iTunes Store nebo na internetové adrese
https://www.volkswagen.cz/svet-volkswagen/
volkswagen-magazin.

Díky unikátnímu způsobu snímání filmu jsou diváci
doslova vtaženi do děje, obrazy i hudba je zcela
obklopují a oni se stávají součástí promítaného
příběhu. Po opuštění sférického kina přicházejí
návštěvníci pavilonu značky Volkswagen do prostor,
které nejsou zvenku vůbec vidět, protože jsou
ukryté pod přírodním pahorkem. Zde se na otáčivém
pódiu představují nejnovější modely vozů značky
Volkswagen a ve vitrínách na stěnách a v podlaze
jsou ukázky nejvyspělejších technických prvků vystavených modelů.
Svět užitkových vozů Volkswagen v pavilonu této
koncernové značky je rozdělen do dvou částí – hala
o rozloze 1 000 m² ukazuje užitkové automobily
Volkswagen na jedné straně jako tvrdé pracanty,
ale na druhé straně i jako příjemné společníky pro
volný čas.
Do Autostadtu lze zajet s celou rodinou a strávit den
objevováním nových, dosud nepoznaných zážitků
spojených s automobily a motory, testovat svoje
smysly, lámat si trochu hlavu, dumat nad smyslem
a významem uměleckých plastik… V každém případě
je Autostadt dalším výrazným bodem, který by si
mezi své potenciální cíle měl uložit každý motorista,
pro nějž automobil není jenom prostým „nástrojem
mobility“. Svět automobilů je stále ještě skvělým
místem pro výpravy za poznáním i dobrodružstvím.

Nový T-Cross – Autostadt
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Váš prodejce automobilů Volkswagen

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena výbavou za příplatek. Údaje
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době
tisku tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte
u svého prodejce automobilů Volkswagen. Změny a chyby vyhrazeny. DSG®, 4MOTION®,
BlueMotion® a TSI® – v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu Volkswagen AG a ostatních značek skupiny Volkswagen v Německu
i dalších zemích. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat
tak, že není registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písemného svolení akciové společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci
starých vozů. Všechny vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při
splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace
obdržíte u svého prodejce automobilů značky Volkswagen, na adrese www.volkswagen.com
nebo na telefonní lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36), která je v rámci
Německa bezplatná.

