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Esitteessä ei oteta kantaa vakio- tai lisävarusteisiin, vaan tämä on enemmänkin kuvasto, jossa on esillä kaikkia varusteita, joita Volkswagenilta on saatavilla.
Suomen varustetasot sekä tarjolla olevat lisävarusteet löydät osoitteesta www.volkswagen.fi.
Rakenna unelmiesi auto volkswagen.fi-sivuston rakennusautomaatilla, jolloin näet autosi tarkat tekniset tiedot, varusteet sekä hinnan.

T-Cross
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Monipuolinen
crossover.
T-Cross on yhtä moninainen kuin ne ihmiset, joille se on tehty. Ihmisille,
jotka eivät anna määrätä itseään. Sillä he ovat jotakin enemmän,
he haluavat enemmän – ja myös saavat enemmän. Ihastu autoon, joka
ei sovi mihinkään muottiin ja on joka näkökulmasta jotakin erityistä.
Aivan kuten sinäkin.

T-Cross

05

Arkinenkin päivä voi
olla erityinen.
Juuri rutiinien vuoksi! T-Cross auttaa sinua nopeasti unohtamaan vanhat
käytännöt. Sen huomaa jo heti ensi silmäyksellä T-Crossin ulkopuolisista
varusteista. Se todella vakuuttaa kaikki.

T-Cross - Ulkopuoli ja muotoilu
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Ulkopuoli ja muotoilu

01

02

01 Valitse itse, millaisilla vanteilla T-Cross loistaa ja tekee vaikutuksen. Laajassa
vannevalikoimassa on mistä valita. Voit valita esimerkiksi 18-tuumaiset kevytmetallivanteet Nevada.
02 Aja edellä loistavana esimerkkinä muille: T-Crossin led-ajovalot jäävät ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta mieleen – erityisesti jääkiekkomailaa muistuttavine dynaamisesti muotoiltuine integroituine led-päiväajovaloineen. Erityisenä
katseenvangitsijana on puskurin pyöreä kromireunus, joka ympäröi kulmavaloa.
03 Nauti T-Crossin modernista muotoilusta. Tämä pätee myös takanäkymään –
takaosan erottuvat heijastinlistat ja led-takavalot jättävät jälkeensä pysyvän
vaikutuksen.

03
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Tunnusta väriä.
Energetic Orange Design-paketilla teet T-Crossista vieläkin tyylikkäämmän.
Juuri oikea valinta sinulle, joka arvostat yksilöllisyyttä ja vahvaa luonnetta.
Rohkeasti vain! On jo riittävästi niitä, jotka eivät halua erottua harmaasta
massasta.

T-Cross - Design-paketti Energetic Orange
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Design-paketti
Energetic Orange

01

01 T-Cross Sportin 18-tuumaiset kevytmetallivanteet Köln värinään Hot Orange tuovat värien ilotulituksen myös pyörien päälle.

02

02 Istuimen keskiosan istuinverhoilu ja istuimen
reunaosat ovat väriltään Orange ja Ceramique – nuorekkaan tyylikäs yhdistelmä. Mukavissa urheilullisissa
istuimissa nämä värit pääsevät hyvin esille.

03 Ehdoton katseenvangitsija: 3D-koristelista Transition värinään Energetic Orange ja Grey muodostaa
huomiota herättävän muotoiluelementin.

03

T-Cross - Design-paketti Energetic Orange
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Design-paketit

01

02

03

01 T-Cross on erittäin muuntautumiskykyinen: varustetasosta Style lähtien
on saatavissa Design-paketit Black, Energetic Orange ja Bamboo Garden Green,
joiden avulla voit luoda ainutlaatuisen ilmeen ja tehdä autostasi todellisen
tyyli-ikonin.

03 Rakastatko selkeitä värejä ja urheilullista tyyliä? Silloin Design-paketti Black
on kuin sinulle tehty: sisätilojen somisteet kiiltävän mustina tai harmaina tekevät
T-Crossin jokaisella matkalla unohtumattoman vaikutuksen.

02 Voima löytyy luonnosta. Mikäli tämä on juuri sinun mottosi, suosittelemme
valitsemaan Design-paketin Bamboo Garden Green. Istuimien keskiosat ja sisäsivut ovat yhdistelmä värejä Turquoise, Orange ja Platinum Grey ja koristeena on
3D-muotoiltu Transition värinään kiiltävän musta ja harmaa. Ympärilläsi vallitsee
luonnollinen tunnelma.
T-Cross - Design-paketit
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Sopii niille, jotka
eivät halua hukkua
massaan.
Kun kyse on omista tarpeistasi, et halua tehdä kompromisseja? Eikä
T-Crossin Sportin kanssa tarvitsekaan, sillä tämä varustetaso tarjoaa
runsaasti mukavuutta ja silmää miellyttäviä yksityiskohtia.

01 T-Crossin varustetaso Sport tarjoaa runsaasti
mukavuuksia: esimerkiksi urheilulliset mukavuusetuistuimet, jotka tuntuvat miellyttäviltä ja tukevat selkää
hyvin. Istuimien istuinlämmitys tekee matkustamisesta miellyttävää jopa kylmällä ilmalla – samoin kuin

lämpimällä: Climatronic-ilmastointilaite viilentää
sisätilat. Oikeanlaisesta valaistuksesta huolehtii
Ambiente-tunnelmavalaistus, joka korostaa sisätilojen ilmettä. Samaa tekee Lizard-koristelista sekä
keskikonsolin yhteensopivat loistavat somisteet.

01

T-Cross - T-Cross Sport
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Myös katseet
viipyvät pidempään.
T-Crossin varustetaso Style vetää yhä useammat katseet puoleensa. Eikä
mikään ihme, sillä sen runsasta varustelua on vaikea olla huomaamatta.

01 Varustetasossa Style tunnet olevasi heti kuin
kotonasi. Tyylikkäät koristelistat Pineapple ovat osa
onnistunutta sisätilojen ilmettä. Muita kohokohtia

ovat ilmastointilaite, monitoimiohjauspyörä ja
monitoimi-näyttö Plus, jotka tekvät jokaisesta
matkasta miellyttävän elämyksen.

02 Ajaminen on erityisen miellyttävää, kun istuimessa
on selkää tukeva ristiseläntuki. Se rentouttaa selkää
ajon aikana ja mahdollistaa erinomaisen tuen.

Kun matka on pitkä, ristiseläntuki rentouttaa mukavasti selkälihaksia ja suojaa samalla selkärankaa.

01

02

T-Cross - T-Cross Style
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Aito tuote
aidolle tyypille.
Jo T-Crossin monipuolinen perusvarustelu on kaikkea muita kuin tylsä.
Aivan kuten kuljettajansa.
01 Voit luottaa korkeaan laatuun: monet varusteet, kuten muunneltava takapenkki,
radio Composition Colour ja kaistanpitoavustin tuovat ajamiseen mukavuutta ja
turvallisuutta.
02 Mikäli eteen tulee hätätilanne, saat apua integroidun hätäpuhelujärjestelmän
eCall kautta. Onnettomuuden sattuessa T-Cross muodostaa joko manuaalisesti
napin painalluksella tai täysin automaattisesti yhteyden paikalliseen palveluntarjoajaan, joka voi välittää tärkeitä tietoja järjestelmärajoitusten puitteissa
pelastushenkilökunnalle.

01

02

T-Cross - T-Cross
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Tähän autoon jopa
ulkoilmasta
nauttivat astuvat
mielellään.
Joka haluaa välillä poiketa ulkoilemaan, tarvitsee myös välineen, joka
on monipuolinen, luotettava ja aina valmis seikkailuun. Lämpimästi
tervetuloa. Astu sisään T-Crossiin.

01 Lisää hyviä asioita mukavuuden osalta: etuistuimien korkeampi istuinasento
helpottaa autoon astumista ja siitä poistumista sekä tuo hyvää näkyvyyttä.
Kokonaan eteen käännettävä etumatkustajan istuimen selkänoja tuo lisätilaa,
kun on kuljetettava pitkiä ja kookkaita tavaroita.
02 Analogisuus on mennyttä aikaa. Active Info Display -näytön korkearesoluutioinen näyttö tarjoaa runsaasti tietoja, jotka kertovat paljon muutakin kuin ajonopeuden ja polttoaineen määrän.

01

02
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Spontaanisuus on
aina hyvä suunnitelma.
Elämä on täynnä yllätyksiä. Hyvä niin, sillä T-Cross mukautuu täydellisesti jokaiseen spontaaniin ideaan. Eteen käännettävä etumatkustajan
istuimen selkänoja, siirrettävä takapenkki ja jopa 455 litran tavaratila
tuovat joustavuutta siihenkin, mikä ei vielä edes ollut suunnitelmissa.

01 Etuistuimien välissä sijaitseva suuri säilytyslokero
on paljon muutakin kuin hyvää säilytystilaa tarjoava
kyynärnoja. Se tarjoaa säilytystilaa monille arjessa
tarvittaville esineille, kuten nenäliinoille ja virvoitusjuomille. Takamatkustajat saavat nauttia kahdesta
USB-liitännästä, jotka on sijoitettu tämän suuren
säilytyslokeron takaosaan.
02 Oli kuljetettavana sitten ostoskasseja tai suuria
matkalaukkuja – auton takaosassa ja tavaratilassa
on runsaasti säilytystilaa. Sekä runsaasti muunneltavuutta: siirrettävää takapenkkiä voi säätää tarpeiden
mukaan. Takapenkin voi siirtää kokonaan eteen, jotta
saadaan tasainen tavaratila tai takaselkänojan voi kääntää alas epäsymmetrisesti. Ihan niin kuin itse haluat.

01

02
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Älypuhelin kohtaa
älykkään auton.
T-Cross ymmärtää mainiosti älypuhelintasi liitettävyysvarustelunsa
ansiosta. Lisäksi se tarjoaa muidenkin innovatiivisten toimintojen,
kuten Active Info Displayn, kautta ennen kaikkea mukavan tunteen
siitä, että istut juuri oikeassa autossa.

T-Cross - Liitettävyys ja multimedia
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Liitettävyys
Olet älypuhelimesi kautta lähes aina yhteydessä verkkoon. Miksi et siis olisi yhteydessä

02 Älykäs yhteys uuteen T-Crossiin: Volkswagen
Connect. Maksuton Volkswagen Connect -sovellus
muodostaa yhteyden dataliitännän²⁾ kautta auton tärkeimpiin tietoihin – näin saat laajan käsityksen auton
toiminnoista älypuhelimeesi. Kätevän Bluetooth-yhteyden ja Volkswagen Connect -sovelluksen helpon
asennuksen kautta T-Cross muuttuu käden käänteessä
verkkoon liitetyksi autoksi täydentäen näin täydellisesti Car-Net Guide & Inform -palvelun toimintoja.
Voit tarkistaa älypuhelimesi kautta milloin tahansa
ajetut kilometrit, ensirekisteröinnin, huollot sekä
ajankohtaiset varoitukset ja niiden toimintaohjeet.
Auton rikkoutuessa voit ottaa suoraan sovelluksen
kautta yhteyttä kyseisen maan Volkswagenin neuvovaan puhelinpalveluun mihin vuorokaudenaikaan
tahansa tai ottaa yhteyttä lähimpään Volkswagenin
huoltokumppaniin. Voit tarkastella viimeisimpiä ajoja
digitaalisessa ajopäiväkirjassa ja tarkistaa ajokohtaiset kustannukset polttoainesäiliön näytön avulla.
Päivittäisessä ajossa iloa ajamiseen tuovat pelinomaiset pisteet ja palkinnot. Nämä ja paljon muita
Volkswagen Connect -palveluja saat käyttöösi osoitteesta vwconnect.com.

myös T-Crossiin? Car-Net Guide & Inform helpottaa arkeasi ja tuo sinut rentoutuneena
perille. Tämän koettuasi et halua enää luopua ajoa helpottavista reaaliaikaisista tiedoista
ja käytännöllisistä toiminnoista. Volkswagen Connect -sovelluksen ansiosta sinulla on aina
T-Crossin kaikki tärkeimmät tiedot näkyvissä.
01 Tarkemmin perille, ajankohtaisempia tietoja: CarNet Guide & Inform¹⁾ -palvelu on saatavissa Discover
Media -navigointijärjestelmän yhteydessä. Palvelu
tarjoaa uusia mahdollisuuksia hyödyntää internetin
tuomia hyötyjä ajaessasi Volkswagenilla. Voit saada
tietoja, jotka ovat ehdottoman ajantasaisia. Voit siis
saada reaaliaikaista tietoa liikenteen ruuhkautumisesta
ja ruuhkan purkautumisesta. Mukavaa onkin juuri se,
että reittisi suunnitellaan näiden tietojen pohjalta.
Anna Car-Netin etsiä sinulle kiertoreitti ja löydä mielenkiintoisten kohteiden verkkohausta lukuisia houkuttelevia ravintoloita ja muita kohokohtia reittisi varrelta.
Palvelu kertoo myös vapaiden pysäköintipaikkojen
määrän pysäköintitalossa sekä huoltoasemien sijainnit
hintatietoineen. Verkon kautta voit lähettää navigoinnin kohteen suoraan toimistosta, kotoa tai muualta
suoraan ja kätevästi autoon.

01

1) Car-Net Guide & Inform -palveluiden käyttö edellyttää erillisen sopimuksen solmimista Volkswagen AG:n kanssa. Asiakkaalla on auton luovutuksesta lähtien 90 päivää aikaa rekisteröidä auto osoitteessa www.volkswagen.com/car-net. Tätä myöhemmin tehtävä rekisteröinti lyhentää ilmaista
käyttöaikaa. Mobiilien (Car-Net Guide & Inform -verkkopalveluiden käyttäminen) on mahdollista vain Discover Median kautta. Tarvitset lisäksi mobiilin Internet-yhteensopivan päätelaitteen (esim. älypuhelimen), joka voi toimia mobiilina WLAN Hotspot -reitittimenä. Vaihtoehtoisesti Internet-yhteys navigointilaitetta ja auton WLAN-reititintä varten voidaan kätevästi muodostaa CarStick LTE -liitännän kautta yhdessä Discover Media
-navigointijärjestelmän kanssa. Car-Net-palvelut ovat käytettävissä vain sinun ja oman matkapuhelinoperaattorisi välisen voimassa olevan erillisen
matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain kulloisenkin matkapuhelinverkon kantoalueella. Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa
kulloisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja erityisesti ulkomailla käytettäessä aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja). Car-Net-palveluiden käytön yhteydessä ladattavien datamäärien vuoksi on suositeltavaa sopia matkapuhelinoperaattorin kanssa kiinteästä maksusta.

03 Laajenna ohjaamoasi – Car-Net App-Connect tuo
oman älypuhelimesi sovellukset Infotainment-järjestelmän kosketusnäyttöön: Apple CarPlay™, Googlen
Android Auto™ ja MirrorLink® – kaikki kolme innovatiivista tekniikkaa ovat käytettävissä tarjoten lisää
hyödyllisiä ja viihdyttäviä toimintoja.

03

04 Puhelinliitäntä Comfort mahdollistaa rennon puhumisen puhelimessa matkan aikana. Erityisen kätevä
on integroitu lokero, jossa on induktiivinen lataustoiminto ja yhteys auton ulkoantenniin. Se mahdollistaa
erityisen häiriöttömän vastaanoton käytettäessä
hands-free-toimintoa. Sitä voi käyttää kätevästi monitoiminäytön, monitoimiohjauspyörän tai radion
kosketusnäytön kautta.
05 Auton hotspotin muodostaa CarStick LTE -liitäntä,
jonka kautta voit käyttää internetiä³⁾ rajoittamattomasti. Discover Media -navigointijärjestelmän yhteydessä se muodostaa autoon verkkoyhteyden. CarStick
LTE -toiminto käyttää omaa SIM-korttia (SIM-kortti
ei sisälly toimitukseen), joten se mahdollistaa WLANreitittimen ja Car-Net Guide & Inform -verkkopalvelujen käyttämisen täysin riippumatta älypuhelimen
yhteydestä.

04

02

Car-Net Guide & Inform -palveluiden käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan,
ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia. Katso lisätietoja Car-Net-palveluista osoitteesta www.volkswagen.com/car-net ja kysy
lisää Volkswagen-jälleenmyyjältä. Lisätietoja matkapuhelimen hintaehdoista saat matkapuhelinoperaattoriltasi.
2) Dataliitäntä on saatavissa Volkswagen-jälleenmyyjältä. Lisätietoja sovelluksen toiminnoista, usein kysytyistä kysymyksistä ja yhteensopivuudesta
muiden mallien kanssa vuodesta 2008 lähtien saat osoitteesta vwconnect.com.
3) Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa kulloisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja erityisesti ulkomailla käytettäessä aiheuttaa
lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja). Volkswagen suosittelee sopimaan kiinteän hinnan oman matkapuhelinoperaattorisi kanssa. Lisätietoja
mobiililaitteiden ja Car-Netin käyttämisestä saat oman Volkswagenisi käyttöohjeesta.
05
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Multimedia

07

08

07 Composition Media -radiossa on 20,3 cm:n (8 tuuman) TFT-kosketusvärinäyttö
lähestymistunnistimella sekä MP3- ja WMA-yhteensopiva CD-soitin. Kuuden
kaiutinelementin avulla kaikki tämä saa aikaa todellisen multimediaelämyksen.
Lisäksi järjestelmään sisältyy SD-korttipaikka, USB-liitäntä ja matkapuhelimen
Bluetooth-liitäntä.
08 Composition Colour -radioon kuuluu 16,5 cm:n (6,5 tuuman) TFT-kosketusvärinäyttö, kaksi kaiutinelementtiä ja SD-korttipaikka.

06

06 Radio ja navigointi Discover Media on varustettu
20,3 cm:n (8 tuuman) TFT-kosketusvärinäytöllä, asennetulla Euroopan kartalla, lähestymistunnistimella,
MP3-, AAC- ja WMA-yhteensopivalla CD-soittimella
ja kuudella kaiutinelementillä. Lisäksi järjestelmään
sisältyy kaksi SD-korttipaikkaa, USB-liitäntä ja matkapuhelimen Bluetooth-liitäntä. Car-Net-verkkopalveluiden kautta voit myös matkalla yhteydessä internetiin.

09 Musiikki ilman bassoja ei ole oikeaa musiikkia? Äänentoiston asiantuntijan
BeatsAudion beats-äänentoistojärjestelmä mahdollistaa nauttimisen ensiluokkaisesta äänestä T-Crossin jokaisella istumapaikalla. Sydänalaan tuo värinää
subwoofer¹⁾, joka tuo esiin syvät bassoäänet. Kaikissa bokseissa on 8-kanavainen
300 watin vahvistin, joka on riittävän tehokas viemään sinut ja muut matkustajat
mukanaan musiikin syövereihin ja ihastumaan.

1) Subwooferin ollessa asennettuna tavaratila on noin 80 litraa pienempi ja muunneltavan
tavaratilanpohjan ala-asento jää pois.

09
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Eroaa massasta
mutta pysyy
kurssissa.
Kuljetko mielelläsi omia teitäsi? Siihen saat apua T-Crossilta. Lukuisten
kuljettajaa avustavien järjestelmien, kuten kaistanpitoavustimen
Lane Assist, avulla, se voi auttaa hallitsemaan kriittisiä tilanteita tai jopa
välttämään ne kokonaan.

T-Cross - Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja turvallisuus

35

Kuljettajaa avustavat
järjestelmät

Matkalla kohti autonomista ajamista:
Volkswagenin IQ.DRIVE.

Volkswagen yhdistää kaikki kuljettajaa avustavat järjestelmät

IQ.DRIVE edustaa Volkswagenin kaikkia älykkäitä kuljettajaa avustavia

siirtyvät ehkä kokonaan menneisyyteen. Nykypäivän

IQ.DRIVE-tunnuksen alle. Myös T-Crossissa on käytössä monia näistä

järjestelmiä. Kaikkia niitä, jotka ovat jo olemassa, jotka me huomenna

avustettu ajaminen on meille vain yksi askel kohti

innovatiivisista tekniikoista. Näin voit nauttia entistäkin paremmasta

kehitämme tai joita toivomme tulevaisuudessa käyttävämme. IQ.DRIVE

huomisen autonomista ajamista.

mukavuudesta ja turvallisuudesta – ja tehdä liikkumisesta rennompaa.

edustaa samalla myös kaikkia niitä innovatiivisia ideoita, joilla on yksi
01

selkeä tavoite: sinä. Tarkemmin sanottuna sinun mukavuutesi ja sinun

01 Katvealueen varoitin Blind Spot varoittaa kuljettajaa ajon aikana ulkopeilien
led-merkkivaloilla kuollessa kulmassa olevista autoista.¹⁾ Peruutettaessa pois
pysäköintiruudusta integroitu peruutusavustin valvoo aluetta auton takana ja
varoittaa risteävästä liikenteestä.¹⁾

turvallisuutesi. Nämä ovat alueita, joissa kuljettajaa avustavilla järjestelmillämme on jo nykyään suuri merkitys järjestelmärajoitusten puitteissa,
kun on kyse onnettomuuksien välttämisestä, elämän helpottamisesta ja
liikkumisen rennommasta olemuksesta. Tällainen toiminto on esimerkiksi
mukautuva vakionopeudensäädin (ACC). Se säätää automaattisesti auton
nopeutta edellä ajavan ajoneuvon mukaan ja säilyttää näin asetetun
etäisyyden. Tai jarruttaa tarvittaessa. Jopa pysähdyksiin saakka. Täysin
automattisesti. IQ.DRIVE näkyy toki muulloinkin kuin ajon aikana. Pysä-

02

02 Kaistanpitoavustin Lane Assist pystyy tunnistamaan nopeudesta 60 km/h alkaen, onko auto siirtymässä vahingossa pois omalta kaistalta.¹⁾ Järjestelmä
ohjaa kuljettajan huomion takaisin liikenteen tapahtumiin tekemällä kevyen korjaavan ohjausliikkeen.¹⁾, ²⁾

03

03 Autoa liikuteltaessa pysäköintiavustin varoittaa
kuljettajaa akustisesti ja optisesti auton edessä ja takana olevista esteistä.¹⁾ Toimintoon sisältyvä jarrutustoiminto voi hätäjarrutuksen avulla auttaa estämään
uhkaavan törmäyksen tai ehkäisemään vaurioita peruutettaessa enintään nopeudella 10 km/h.¹⁾ Jarrutustoiminnon voi aktivoida napin painalluksella myös
eteenpäin ajettaessa.

04

04 Automaattinen vakionopeudensäädin ACC auttaa
kuljettajaa säilyttämään etukäteen asettamansa
suurimman sallitun ajonopeuden³⁾ sekä vähimmäisetäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon.¹⁾

05

05 Peruutuskamera tukee kuljettajan toimintaa
peruutettaessa.¹⁾ Kameran kuva radion tai navigointijärjestelmän näytössä näyttää aluetta auton takaa.

köintiavustin tukee kuljettajaa esimerkiksi sopivan pysäköintipaikan
etsimisessä. Sekä tietenkin myös auton pysäköinnissä ja pysäköinnistä

1) Järjestelmärajoitusten puitteissa.
2) Kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan kuljettajaa avustavien
järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuunsa ajoneuvon varovaisesta
ajamisesta.
3) Nopeuteen 210 km/h saakka.

poistumisessa. IQ.DRIVE tekee monista teknisistä edistysaskeleista
konkreettisia monin eri tavoin ja tarjoaa samalla hyvän näkymän kohti
tulevaisuuden liikkumista. Ruuhkaisat autojonot ja onnettomuudet
T-Cross - Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja turvallisuus
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R-Line
Useimmat meistä haluavat tuoda esiin urheilullisen puolensa.
Se sujuu näyttävästi R-Line-paketin ja R-Line-ulkonäköpaketin avulla.

T-Cross - R-Line
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R-Line-ulkonäköpaketti
R-Line-ulkonäköpaketin erottuvien urheilullisten piirteiden ansiosta voit olla varma, että
vedät katseet puoleesi: aina dynaamisen keulan mustasta jäähdyttimensäleiköstä, kiiltävän
mustista puskureista ja mustista lokasuojanlevikkeistä urheilulliseen takaosaan, josta löytyvät
R-Line-mallikohtaiset diffuusorit ja korinvärinen puskurin alaosa. Katseenvangitsija on
myös R-Styling-muotoilua noudattavat ovilistat sekä R-Line-logolla varustetut koristelistat
kyljissä ja etuovissa.

01

01 Oli valintasi sitten 17-tuumaiset Sebring-kevytmetallivanteet tai 18-tuumaiset Nevada-kevytmetallivanteet – laaja vannevalikoima saa T-Crossin
todella hehkumaan.
T-Cross - R-Line
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R-Line-sisätilapaketti
R-Line-varusteet tuovat myös T-Crossin sisätiloihin lisää urheilullisuutta
– urheilullinen nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä R-Line-logolla ja
koristesaumaompeleilla, teräksiset poljinpinnat, urheilulliset mukavuusistuimet verhoiltuna kankaalla Carbon Flag. Astu sisään ja ihastu laadukkaisiin sisätiloihin.

02 Urheilullista: istuimien sivuosat mikrokuitua
ArtVelours varustettuna kirjaillulla R-Line-logolla.
03 Tyylikästä: kynnyslistat edessä R-Line-logolla.

02

03

04 Laadukasta: sisätilojen R-Line-yksityiskohdat ja
koristelistat Race.

04
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Volkswagen-lisävarusteet

02

03

02 Alumiinisissa kynnyslistoissa on T-Cross-teksti.
Ne suojaavat kovalle rasitukselle joutuvia kynnyksiä ja
ovat lisäksi todella tyylikkään näköiset. Sarjaan sisältyy
kaksi kynnyslistaa kummankin etuoven kohdalle.
03 Terästä muistuttava suojakalvo suojaa maalipintaa tavaroita purettaessa ja lastattaessa.
04 Krominvärinen suojalista toimii sekä todellisena
katseenvangitsijana että suojaa tavaratilan reunaa.
Se on helppo asentaa liimaamalla.

04

01

02 Alkuperäiset lisävarusteet tuovat erottuvaa Offroad-ilmettä: hopeanvärisestä eloksoidusta alumiinista
valmistetut astinlaudat luistamattomalla pinnoitteella
antavat autolle viimeistellyn ja vankan ilmeen.
T-Cross - Volkswagen-lisävarusteet
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06 Polkupyöräteline on valmistettu aerodynaamisesti
muotoillusta muoviprofiilista. Siihen kuuluu runkopidike, ja se on törmäystestattu kaupunkinopeuksissa.
Teline on nopea ja kätevä kiinnittää perus-telineisiin.
07 Kiiltävän musta tukeva kattoboksi on valmistettu
laadukkaasta muovista. Se on lukittava ja helppo
asentaa paikalleen perustelineeseen kätevän pikalukituksen ansiosta. Boksin voi avata sekä kuljettajan että
etumatkustajan puolelta, ja se on helppo lastata ja
purkaa erittäin laajan avautumiskulmansa ansiosta.
Kattoboksista on saatavissa seuraavat koot: 340 ja
460 litraa.

06

05

05 Polkupyöräteline Premium on suunniteltu erityisesti kahden polkupyörän tai sähköpolkupyörän kuljettamiseen. Kun telineen salpa avataan, teline asettuu automaattisesti vetokoukun päälle ja on tämän
jälkeen helppo kiinnittää. Teline on erittäin kevyt, ja
sen valot ovat tyylikkäät. Varkaussuojalla varustettu
irrotettava välipidike tekee telineen käyttämisestä
erityisen miellyttävää. Polkupyörätelineen voi laskea
alas jopa 90 asteen kulmaan jalkapolkimen avulla.
Näin tavaratilaan pääsee vaivatta käsiksi. Kun teline ei
ole käytössä, sen voi taittaa kasaan ja säilyttää tilaa
säästäen tavaratilassa. Rekisterikilven pidikkeen
Volkswagen-teksti täydentää Premium-telineen ilmeen. Säilytyslaukku suojaa telinettä ja lastauskisko
helpottaa painavien polkupyörien lastaamista.

07

08 Kannatintangot muodostavat perustan kaikille
lisäkiinnikkeille. Ne ovat tukevat, kevyet ja kiinnitettävissä helposti kattokaiteisiin. Varkaudelta suojattu
lukitus estää ikävät yllätykset.
09 Oli kyseessä sitten venetraileri, asuntovaunu tai
peräkärry – perävaunun vetämistä varten tarvitaan
sopiva vetokoukku. Vetokoukku on saatavissa sekä
kiinteänä että irrotettava versiona. Sähkönsyötöstä ja
turvallisesta käytöstä vastaa mukana toimitettava
13-napainen sähköasennussarja.

08

09
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14 Laadukkaat mustat Premium-tekstiilimatot
T-Cross-tekstillä ovat kulutusta kestävää, tiiviskudoksista veluuria, ja niissä on luistamaton takapinta.
Valkoisen reunuksen ansiosta matot näyttävät tyylikkäiltä ja suojaavat samalla jalkatilaa likaantumiselta.
15 Optimat-tekstiilimatoissa yhdistyvät kumimattojen käytännöllisyys ja tekstiilimattojen tyylikkyys.
Mittatarkkojen mattojen U-muotoinen reuna pitää
lian ja kosteuden tiukasti paikoillaan. Mattojen kiinnitys ja luistamaton takapinta estävät mattoja luistamasta pois paikoiltaan.
16 Laadukkaat kynnyslistojen suojakalvot suojaavat
kovalle rasitukselle joutuvien ovikynnysten maalipintaa ja antavat autollesi yksilöllisen ulkomuodon.
Väri: musta/hopea, sarjaan kuuluu neljä suojakalvoa.
10 Pesulinjankin kestävät tuulenohjaimet on valmistettu laadukkaasta, kierrätetystä akryylilasista. Sisätilojen optimaalinen ilmanvaihto ja tuuletus takaavat
paremman sisäilman ja lisäävät näin matkustusmukavuutta. Voit nauttia tehokkaasti kiertävästä raittiista
ilmasta myös lumi- ja vesisateella ja avata kuumana
päivänä vaikka hieman ikkunaa tuomaan viilennystä.

14

15

16

17

17 Suojaa omaa ja perässä ajavia autoja pyörteilevältä
pölyltä, vaarallisilta kiveniskemiltä ja vesiroiskeilta
näillä erittäin vaativaakin kulutusta kestävillä etu- ja
takapyörien roiskeläpillä.
10

11

11 Läpinäkyvästä kalvosta valmistettu suojakalvo
suojaa tavaratilan reunaa naarmuuntumiselta tavaroita purettaessa ja lastattaessa.
12 Tarkasti mitoitettu, luistamaton tavaratilan matto suojaa tavaratilaa lialta ja kosteudelta. Kun matto
ei ole käytössä, sen voi rullata kokoon ja säilyttää näin
kätevästi. Saatavissa uuteen T-Crossiin, jossa on
muunneltava ja syvä tavaratilan lattia.
13 Pehmeää ja tyylikästä veluuria toiselta puolelta ja
kestävää ja luistamatonta nappulamuovia toiselta
puolelta: mittatarkka tavaratilan kääntömatto on
juuri sopiva alusta erilaisten tavaroiden kuljettamiseen. Tarvittaessa integroidun suojakankaan avulla
voidaan suojata puskuri naarmuuntumiselta tavaroita
purettaessa ja lastattaessa.
12

13
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18

19

20

18 G2-3 ISOFIT -turvaistuin, jossa on irrotettava
selkänoja. Turvaistuin takaa turvallisen ja mukavan
matkustamisen 15–36 kg:n painoisille (n. 3–12 vuoden
ikäisille) lapsille. Korkeussuunnassa säädettävän nukkumistuen sekä korkeuden ja kallistuksen yksilöllinen
säädön ansiosta se mukautuu helposti erikokoisille
lapsille. Kiinnitys tapahtuu tukevasti auton ISOFIXkiinnityspisteisiin. Lapsi kiinnitetään auton kolmipisteturvavyöllä. Lisätietoja valikoimasta saa Volkswagen-jälleenmyyjältä. Kätevillä verkkotaskuilla varustettu, helposti puhdistettava ja luistamaton istuinsuoja suojaa auton istuint
19 Aina juuri sopivan kylmiä tai lämpöisiä herkkuja
autossa: kylmäboksi on kätevä liittää auton tai kodin
pistorasiaan. Noin 25-litraiseen kylmäboksiin mahtuvat myös kahden litran juomapullot pystyasennossa.

21

24

20–25 Käytännöllinen, helppokäyttöinen ja monipuolinen: modulaarinen matka- ja mukavuuspidike
on todellinen tuhattaituri, jonka ansiosta sisätilat pysyvät siistinä. Sen ansiosta kaikki tärkeät tavarat ovat
takapenkkiläisille helposti ulottuvilla ja kätevästi käytettävissä. Järjestelmä muodostuu perusosasta, joka
kiinnitetään etuistuimien pääntukien varsiin. Siihen
on saatavissa erillisiä lisämoduuleja. Tällaisia ovat esimerkiksi irrotettava vaateripustin¹⁾, kestävä laukkukoukku¹⁾, käännettävä tablettiteline eri valmistajien
malleille, uusi kamerapidike ja taittopöytä mukitelineineen²⁾. Näiden ansiosta matkan varrella pidettävät
tauot tarjoavat mukavaa puuhaa! Yksi pidike, monta
mahdollisuutta: kaikki nämä eri moduulit voidaan
kiinnittää perusosaan ja vaihtaa tarpeen mukaan.

26 Viimeinkin lataaminen sujuu autossa kätevästi ja
turvallisesti! DUCI (Double-USB-Charger-Insert) mahdollistaa mobiililaitteiden nopean lataamisen kahdella
USB-liitännällä. Lataamista varten DUCI vain liitetään
savukkeensytyttimeen, ja se sulautuu erityisen muotonsa ansiosta täydellisesti autoon. Valkoiset ledmerkkivalot eivät pelkästään näytä upeilta vaan auttavat löytämään USB-liitännän myös pimeässä.
27 USB-kaapelilla voit liittää älypuhelimen tai muun
mobiililaitteen kätevästi auton Infotainment-järjestelmään. Näin voit käyttää sujuvasti esimerkiksi
App-Connectin toimintoja – sekä tietenkin myös
järjestelmään liitettyä laitetta. 30 cm:n tai 70 cm:n
pituisessa kaapelissa on laadukas tekstiilipinta ja
kromattu liitin Volkswagen-logolla. Saatavissa
Micro-USB-, USB-C- ja Apple Lightning -liitännällä.

26

27

28 Säädettävät led-lukuvalot liitetään savukkeensytyttimen kautta, ja niiden valoteho on 20 lumenia
virrankulutuksen ollessa vain yksi watti. Säädettävä
lampun kaula mahdollistaa lampun kohdistamisen
tarkasti haluttuun paikkaan.
29 Yleinen älypuhelinpidike SmartphoneClaw pitää
älypuhlimen tukevasti paikallaan. Pidikkeen kolmipisteinen kiinnitysmenetelmä kiinnittää turvallisesti
laitteet, joiden koko on jopa 158 x 78 x 7 mm (korkeus,
leveys, syvyys).

29

1) Käytettävissä vain, jos takana olevalla paikalla ei istu matkustajaa.
2) Pitää olla taitettuna kiinni ajon aikana, jos takana olevalla paikalla
istuu matkustaja.

28

22

23

25
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Istuinverhoilut ja koristelistat

01

02

03

01

04

01
02
03
04
05
06
07

05

Kangas Basket Titan Black
Kangas Triangle Ties Titan Black
Kangas Hexalink Titan Black
Kangas Diag Neutral – Titan Black (saatavissa vain Design-paketin Black yhteydessä)
Kangas Diag¹⁾ Titan Black – Orange/Ceramique
Kangas Diag²⁾ Makena Turquoise
Kangas R-Line Carbon Flag³⁾ Black – Crystal Grey

1) Saatavissa vain Design-paketin Energetic Orange yhteydessä.
2) Saatavissa vain Design-paketin Bambus Garden Green yhteydessä.
3) Volkswagen R GmbH. Tarkista saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä.

06

02

07

03

01
02
03
04
05
06

04

05

06

Koristelista Lizard Shadow Steel – Black
Koristelista Transition¹⁾ Black – Energetic Orange
Koristelista Transition²⁾ Black – Platinum Grey
Koristelista Soft Tell
Koristelista Pineapple Deep Iron/Silver
R-Line-koristelista Race³⁾

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. Väri-, verhoilu- ja koristemallit ovat ohjeellisia. Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä.
Istuimien kuvissa on vakioistuin, joka saattaa poiketa lisävarusteena saatavista versioista.
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Ulkovärit ja vanteet

01

02

03

04

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

16 tuuman teräsvanteet Dublin ja pölykapselit
16 tuuman kevytmetallivanteet Belmont
16 tuuman kevytmetallivanteet Merano, briljantinhopea, Volkswagen-lisävarusteet
16 tuuman kevytmetallivanteet Rochester, mustat, kiillotetut
17 tuuman kevytmetallivanteet Chesterfield
17 tuuman kevytmetallivanteet Bangalore
17 tuuman kevytmetallivanteet Manila, mustat, kiillotetut
17 tuuman kevytmetallivanteet Manila¹⁾, Hot Orange
17 tuuman kevytmetallivanteet Manila²⁾, Bamboo Garden Green
17 tuuman kevytmetallivanteet Sebring³⁾, Grey metalliväri, Volkswagen R
18 tuuman kevytmetallivanteet Köln, mustat, kiillotetut
18 tuuman kevytmetallivanteet Köln¹⁾, Hot Orange
18 tuuman kevytmetallivanteet Köln²⁾, Bamboo Garden Green
18 tuuman kevytmetallivanteet Funchal, kiiltävä hopea
18 tuuman kevytmetallivanteet Funchal, Adamantium Silver
18 tuuman kevytmetallivanteet Nevada³⁾, mustat, kiillotetut, Volkswagen R

01

02

03

04

05

06

1) Nämä kevytmetallivanteet ovat saatavissa vain Design-paketin Energetic Orange yhteydessä.
2) Nämä kevytmetallivanteet ovat saatavissa vain Design-paketin Bamboo Garden Green yhteydessä.
3) Volkswagen R GmbH. Tarkista saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä.

08

05

06

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Pure White normaaliväri 0Q
Urano Grey normaaliväri 5K
Black normaaliväri A1
Flash Red normaaliväri D8
Dark Petrol normaaliväri 5M
Makena Turquoise erikoismetalliväri 0Z
Energetic Orange metalliväri 4M
Reef Blue metalliväri 0A
Reflex Silver metalliväri 8E
Pale Copper metalliväri J7
Limestone Grey metalliväri Z1
Deep Black helmiäisväri 2T

07

10

Tällä sivulla on kuvattuna T-Cross Style.
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Löydä Volkswagenin automaailma.
Volkswagen-huolenpitosopimus on asiakasystävällinen palvelu, joka tarjoaa riskittömän ja helpon tavan
huolehtia auton huolto- ja korjauskuluista. Huolenpitosopimuksen idea on yksinkertainen: kuukausimaksuja vastaan voit huollattaa ja korjauttaa autoa missä
tahansa Volkswagen-merkkikorjaamossa koko sopimuksen voimassaoloajan.

Autostadt – matka liikkumisen maailmaan. Saksassa
matkatessasi pääset kokemaan jotain ainutlaatuista
Autostadtissa – Volkswagen-konsernin elämyspuistossa. Sen laajalla alueella voit nähdä ja kokea monenlaista autoihin ja autoiluun liittyvää. Täällä on mahdollista tutustua Volkswagen-konsernin eri merkkeihin
näiden omissa yksilöllisissä paviljongeissa. Voit nähdä
havainnollisesti, kuinka moottori toimii ja seurata auton
historiallisia kehitysvaiheita. LEVEL GREEN -näyttely
tuo esiin kestävän kehityksen teemoja. Voit myös
seurata, miten lapset suorittavat oman ajokorttinsa.
Tehdaskierroksella pääset tutustumaan autonvalmistukseen käytännössä.Lisätietoja: www.autostadt.com.

Liikkumisturva on valmistajan valtuuttamien Volkswagen-huoltojen asiakkailleen tarjoama lisäpalvelu.
Palvelu toimii ensiapuna tien päällä sattuvissa yllättävissä tapauksissa, joissa matka katkeaa autosta johtuvan teknisen vian vuoksi. Liikkumisturvan ilmainen
palvelunumero 0800 188 288 palvelee asiakkaita niin
Suomessa kuin ulkomaillakin. Mikäli auto joudutaan
hinaamaan korjaamolle ja autoa ei saada korjattua
kohtuullisessa ajassa, tarjotaan mahdollisuutta lyhytaikaiseen sijaisauton käyttöön tai hotelliyöpymiseen.
Liikkumisturva pysyy voimassa auton koko elinkaaren
ajan, kun auto huolletaan valmistajan määrittämän
huolto-ohjelman mukaisesti valtuutettujen Volkswagen-huoltojen toimesta ja huollon yhteydessä
mahdollisesti havaitut viat korjataan.

Huolto. Volkswagenin tasokkaat huolto- ja korjaamopalvelut ovat palveluksessasi, olipa kyse auton määräaikaishuollosta tai jostain asennus- tai korjaustyöstä.
Volkswagen-huoltopisteet käyttävät aina tarkal-leen
sopivia osia ja tarvikkeita ja tekevät työt ammattitaitoisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Näin varmistetaan auton luotettava toiminta.
Taattua laatua. Uudelle Volkswagenille myönnetään
kahden vuoden virheettömyystakuu, kolmen vuoden
maalitakuu ja 12 vuoden takuu korin puhkiruostumattomuudelle.

T-Cross - Huolto

57

T-Cross
9X5.1196.04.71 · Painettu Saksassa
Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään · Julkaisu: toukokuu 2019
www.volkswagen.fi

Volkswagen-jälleenmyyjäsi

Lisätietoja autosta sekä vakio- ja lisävarusteista osoitteesta www.volkswagen.fi. Tässä esitteessä kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joita ei
saa Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken mukaisia. Saat
lisätietoja maakohtaisista poikkeuksista Volkswagen-jälleenmyyjältä. Oikeus muutoksiin ja
virheisiin pidätetään. DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® ja TSI® ovat Volkswagen-konsernin
Saksassa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. ®-merkin puuttuminen ei tarkoita,
että kyseisiä käsitteitä saisi käyttää ilman Volkswagen AG:n lupaa.

